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యువభారతి పరిచయం 

ఉత్తమ సాహి త్యాధ్యయనంవ ల్ల సమ[గత చేకూరుతుంది. నమాజంలో 

సామరస్యం పెంపొందుతుంది. ఉతమ భావ _పసరణానికి పుస్తకాలు చక్కని 

సాధనాలు. ఆందరికీ ఆందుబాటులో ఉండే విధంగా, మంచి పుస్తకాలను 

అందించే _పయత్నానికి యువభారతి వూనుకొని, గథచిన ఇరవై ఏళ్ళుగా, పాత 

కొ తల మేలు కలయికను (పాతిపఏికగా పెట్టుకొని, నూచెనిమిది వు సకాలను 

(పచురించింది. ఉపన్యాసమంజరి కార్య(కమాలను, సదస్సులను నిర్వహించింది. 

సహృదయుల సహకార తో, పు సకాల అమ్మక ంవల్ల వస్తున్న 

_దవ్యంతో, పుస్తకాలను |వచురిస్తూ తక్కువ వెలకు ఎక్కువ విలువ వున్న 

సాహిత్యాన్ని అందించడానికి యువభారతి ఉద్యమిస్తున్నది. ఉత్తమ సాహిత్య 

పచారాన్ని ధ్యేయంగా వెటుకొొని పచురణలను వెలువరిసున్న దీకాని, మా సంస 
( క్ థి 

వ్యాపారసంస కాదు. 
థి 

న్ 

భారతదేశంలో ఎక్కడ ఉన్నా నర] యువభారతి నిర్వహిస్తున్న 

సాహిత్యోద్యమంలో పాలపంచుకొనేందుకు _పారంభింపబడిన సాహితీ మ్మిత 

పథకంలో 8500 మంది నభ్యులుగాచేరి _పణాళికను విజయవంతం చేసినారు, 

యువభారతి భవిష్యన్నిర్మాణంలో సహకరించేందుకు (పాఠం భింపబడిన సభ్యత్వ 
పథకాలలో భారతీమి_తులుగా 1200 మంది, భారతీభూషణులుగా 1£5 మంది 

చేరారు. 

సహృద యుల సహకారాన్ని అర్థిస్తూ 

హైదరాబాద్ డా॥ ఇరివెంటి కృష్ణ మూర్తి 
డిశంబర్ 7, 1084, అఫ్యత్షులు 



వూవూట 

వ్యాససొపాతి అందించిన విజ్ఞానంతో పరిచయం లేనివాడు భారతీయతతోనే 

పచచయం లేనివాడు. వ్యాససాహితి విజ్ఞాన సర్వస్వం. భారతీయుల ఆలోచన 

లన్నీ, కార్యక లాపాలన్నీ, ఆద ర్భ్మాలన్ని పత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో వ్యాస 

ఒపజ్ఞా_ పే ఏత ములే. దేశకాల పాంతోచిత పరివర్త లకు ఆనుగుణంగా ఆ(పతీభా 

గాలి అందించిన భావగంపడ అనంతరూపాలతో సాక్షాత్కరిస్తూ ఉంటుంది. 

ఆయన (వాసిన మహాభార తేతిహాసం, అకా హాదశపురాణాలూ, అమైదళ ఉపపురా 

జాలు, |బహ్మస్తూత భాష్యాలూ మూనవ జీవితానికి సంబంధించిన సర్యవిషయా 

అనూ పరామర్శించినవి. వ్యాసుని రచనలు పఠితలలో దేశభ కిని ఉద్దీ ప్ప ప్తం 

య ఈ రోజులలో అంతకంటే కావలసినదేమున్నది?! * సర్వభారత (ప్రజలు 

వరులు" అన్న భావాసికీ [పాచుర్యం కలగొలం టే వ్యాససాపాతీ (పసరణం 

షా సమధికంగా తోడ డుతుంది. 

తల 

తు 

వాఇససాపాతి ఒక మహాసాగరం. రత్నా లవంటి సూ క్తుల కది గ రత్న 

గాంది ఎన్నడూ ఉఊడిగిపోనిది. ఆయన సుధాకరంలోనుంచి కొన్ని శ్లోకాలను ఏరు 
కుసి వాటికి సరళమెన తెలుగులో వ్యాఖ్యానం (వాసి ఇయ్యవలసినదిగా మేము 

డాక్టర్ కె కమఐఎగారిసి కోరినాము. ఆమెది వండిత వంశం, సంస్కృత 

భాషను ఆమె బాల్యంలోనే తె బుగుతో పాటు అలవ వరచుకున్నారు. *ఆంథబిల్హణ' 
ది .. దాంచితులు, బంభాషావే కలు. క్టీర్తశే షులు ఫ్రీ కప్పగంతుల లక్ష్మణ 

+ర్ర్ర గారి కూవురామె. వ్ కృత వ్యాల లలో సొంఘీక జీవితవృ త తం” అన్న 

రె పఠశోద నచసి, వు విశ్వవిద్యాలయం వారి పే, హెచ్. జే, 

ను ఆమె సంవొప్రంచినాయ... తెలుగు సంస్కృత భాషలలోని వాజ్యయాలను 

్రై నో సంస్కృత శాఖల్" ఆమె ఇప్పుడు రిడరు 
జట రొ గా కా థాం లి పచిశీలె. ముగా జటా. లొశొలల 

చవియన దున్నా రు, 

యువభారతి నిర్వహిసున వ _పోత్సహసున్న విదుషీ 
సూక్తం వ మాక అందించి 

న్ షం a దరి వఠలో కష్టమూ 



వ 
వ్యానసూక ము 

జ 
< 

పక్టాంబరథరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్, 

(వసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవి ఘ్నోపళాంతలు, 

వ్యాసం వసిష్ట నప్ర్తార రశ కః పౌ(తమక ల్మషమ్, 

సరాశఠాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధీమ్. 

వ్యాసాయ విస్థరూఫాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే 
నమో వై (బహ్మనిథయ వాసీస్టాయ నమో నమః 

ఆవికాఠరాయ శద్ధాయ నిత్యాయ వర మాత్మనే 

సదైక రూపరూపాయ విష్ణవె [పభవివ్షవే 

యస్య స్మర ఇమా తేణ జన్మసంసార బంధనాత్ 

విముచ్యతే నమస్త స్మే విష్ణవే సర్వజిష్టవే 

అచతుర్వదనో (బహ్మో ద్విబాహురపరో హరిః 

అఫాలలోచనః ళంభుర్భగ వాన్ బాదరాయణ: 

నారాయణుడు, అతని నాధిక మలమునుండి జన్మించిన (బ్రహ్మ, _బహ్మ 

మానసవ్యుతుడు వనిషుడు, వసిష్టని సంతానము, శ కి, శ_క్రిమహర్షి పుత్రుడు 
పరాశరుడు. పఠాశరాత్మజుడు వ్యాసుడు, అతని కొడుకు పరమ భాగవతో క్రము 

డయిన సుకుడు, ఆపరంనరలో గౌడ పదాచార్యులు, గోవిందయోగి తదితరులు. 

మనకు గురువులు. ఇది అర్షగురు పఠంసర, వీరిలో వ్యాసమహర్షి సాత్షాతీ విష్ణ 

రూపుడే, అత నికి నాలుగు ముఖములు లేవు, కాని _బహ్మసమానుడే, రెండే రెండు 

బాహువులున్న విష్ణునతడు, నుదుట మూడవ క్రన్నులేసి శివుడు. (త్రిమూ ర స్వరూప్ 

డయిన వ్యాసభగ వానునకు బాదరాయణుడు, కృష్ణద్వైపాయనుడు అని కూడా 
| క a 

పెష్టన్నవి అనంత ముగొనున;) వేదవాజ్బయాన్ని బుగ్, యజుస్, నామ, 
న్ వ! w లనీ 

అథర్యణ వదములనిె వేరట నాల్గు భాగాటగా దికజింర లందును శయం 
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వేదవ్యానుడనే బిరుద మువచ్చింది. సమాసమంటే సం్యగహించి క్లుప్తముగా 

చెప్పడం, వ్యాసము అంటే విస్తరింపజేని వివరణము చేయడమూ ఆని అర్థము, 

సము[దమంత గంభీర ము. ఆకాశమంతటి ఉన్నతము. ధర్యమంతటి సూక్ష్మము 

అయిన ఈ భారతీయ సంస్కృతిని విస్తరింపజేసి. పండిత పామరు*కు అంద 

జేసిన వాడు వ్యానభగ వానుడు. వ్యాసుడు ఒక వ్యక్తి పేరుకాదు. అతడు ఒక 

సంస్థ అని విమర్శకుల ఆభి పాయము. మానవమా(తుడు తన బీవితకాలములో 

సాధించ లేనంత వాజ్మయాన్ని సృష్టించిన వ్యాసుడిని గూర్చి అట్టా భావించడంలో 

అబ్బుర మేమున్నది? వ్యాసుడు చిరంజీవి అని అంటారు. వ్యాసపీఠము బుద్ధికి 

(పతీక ఆయినప్పుడు వ్యాసుడు చిరంజీవి కాకుండు బెట్టు! ఎక్కు డెక్కుడ చర్చలు. 

ఉపదేశములు, |పవచనాలు, జరుగుతూ ఉంటవో, ఎక్కడ ఆలోచనామృతాన్ని 

పుచుతూ ఉంటారో, ఆక్కడ వ్యాసుడు అదృశ్యరూపంలో తిరుగుతూనే ఉంటా 

డని (పతీతి. కొబద్ది మనమే చర్చసాగిస్తూ ఉన్నా అతనికి భయవడక తప్పదు, 

వ్యాసుడెవరు? మున అంతర్యామియే ఆతడు, [వతి ఒక్కరి వ్య క్తిత్సములో 

భాగ మయి మార్షదగ్శ ఆయిన జ్యోతి ఈ వ్యాస తత్త్వము. ఒక్క నిమిషకాలము 

వ్యాసుకు లేని భారతీ ను సాహిత్యాన్ని మనమూహించుకం టే అది శూన్య ముగా 

కనిపినుంది. (బహ్యసూ(తాలు, పంచమ వేదవమయిన భాకతము, అష్టాదశ 

బముమహాపురాణాఎ,అతెప్త్పరాణాలు, ఉవపురాణా౨ు, హరివంశము ఇన్నింటి 

౭ వ్యాసు ౫, భారతము ఒక్కటి అక్ష శో ముల సహిత, దాుఖలము 

(Supplement) అనదగిన హరివంశము ఇరువది నాల్లువేల్మగంధ ము, ఇవి 

రెంచూ కలిసి సవాలక్ష_గంధ మయినది అందుకే తెఎగభాషలో చాలా పెద 

ముచ్చటను స వాలక్ష్యగ ౦థమని వ్యవహరించడము పరిపాటి, ఈ ఒకు గంథమే 

(పపంచ ములోని ఆన్ని (గంథయులలో పెద్దది. 

వ్యాసమహర్షి పరమకారణికుడు మానవత పై గల ఆపార దయాభావ ముతో 

“మంచి లన్నది. 'పెంచుమన్నా” అని ఉపదేశించినాడు, ఆ బుషి పోక్తములై న 

_గంథములేవి తెరిచి చూచినప్పటికినీ ఆ మహర్షి చిరునవ్వుతో, బవిరిగడ్డ ముతో, 

చామనచాయతో ,జ్యోతులవలె _పకాశింటే క ండ్లతో సాఇాత్కరిసాడు, నాయనలాఠా 

ఈ మార్గాన్ని అనుసరించండి, అని మి్యత్రసమ్మిత ముగా ఉపదేశిసాడు. అయితే 

అ ఉపదిశాంను మనము నన్ముడమెట్లా? వ్యాసుని వాక్కులో సత్యమెంత వరకు 
లి 

t 



ఉన్నది అని _పళ్నించవచ్చును. దాని కొక టే సమాధానము. ఆబద్దాలు చెప్పి మన 
లను నమ్మించడ ము వలన ఆయనకొచ్చే లాభమెమి? ఆయన స్వార్థ ముతో ఏదైనా 

చెప్పి ఉంటే, నేటివరకెప్పుడో కాల గర్భములో లలిసిపోయేవి ఆ రచనలు, కాల 
మనే ఒరివిడిరాయి మీద రాచి చూచినప్పుడు ఈ రచనలు పదహారణాల వంతు 

బంగార మేనని (పపంచమంతా ఒప్పుకున్నటై, బై బిలు వంటి (గంథము (తికాలా 
బాధ్యములె న సత్యాలను _పబోధించినప్పుడు వ్యానుచు పాడిన (వబోధగీత్రము 

అంత స్వచ్చము మధురమేనని తో స్తుంది. పాళ్ళాత్య విమర్శకుడొకడు. భగవదీ 

తను చదివినప్పుడు పొందిన అనుభూతిని గమనించండి ; “నేడు భగవద్గీత అనే 
గంథమును చదివితిని నేటి వరకు నా కాయుష్యము నొసగినందులకు పఠాత్సరునికి 

నేనెంతయ బుణపడిఉన్నాను. ఒకవేళ నేను నిన్న మరణించిఉంటే శః (గ్రంథము 

చదివే భాగ్యము నాకు లేకపోయెడిది కదా !''అసిో కీ.శ. 1785 సంవత్సరములో 

భగవద్గీతను, ఛార్జెస్ విల్కిన్స్ అనే ఆంగ్లేయడు |బిటిషు ఇండియా కంపెనీ 
_ వారి అధిపతి ఆయిన వారెన్ హెస్టింగ్స్ పనుపున ఇంగ్లీషులో కనువదించెను, 

నేరుగా సంస్కృత మునుండి యూరోపు భాషలోని: ఆనువాదమయిన తొలి గంథ 

మిదే. అంతకు పూర్వము పంచతర్శతము ఉపనిషత్తులు పర్షియన్ అనువాదము 

ద్వాఠా యూరోపును చేరుకున్న వే, భగవర్గిత అను న ఇ వలన (పపంచ 

సాహిత్యములో, దర్శనములో ఈ గంథ మునకు శాశ్వతస్థాన మున్న ట్లు విశ్వ 

మంతటను వెల్లడి అయింది. 

మన ఆలోచనా నరణిని మలచిన ?ల్పి వ్యాసుడు, మనకై ఎన్నో విషయా 
లను తనే ఆలోచించినాడు. అందుకే వ్యాస పోల ము కాని కొత్త ఆలోచనలు 
మనకు రావడ ము కష్టము, ఇతడు ఆ న్తికులలోఆ స్తికుడు, హేతువాదులలో హేతువాది. 

ధారిికులలో ప పరమధార్మికుడ, కవులలో (కాం దర్శనము గల ఉ త్రమకవి, 

సాంఘిక కాస్త్రవెత్రలకు ఈతని [గంథ ములు "పె ్ నధిపంటివి. అందుకే “వ్యాసో 

చ్చిష్ట్షం జగ తృర్వమ్” అనేనానుడి (పచారముల్ సికి వచ్చిండి. ఈ జగత్తంతా 

వ్యాసుడు వర్జించి వదిలి పెట్టిందేనని తాత్పర్య'ఎ. ధ్వనికారుడు క వ్పలం టే 
వ్యాసుడు, వాల్మీకి ఈ ఉభయుల పేర్షనే ర స ని. కాళిదాసాదులు గూడా 

వారి తరువాత వారేనని ముక్తకంఠ ముతో చెప్పెను, గ్యసుని రచనలలో ల 
పొడి ను వాషితాలేనా, కివిత్వయ మైనా ఉ ఉన్నదా అని Ee Me ఎ ఉపదేశము 
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(పయోజనముగా వెట్టుకొని సాగించిన రచనలవి ఆని చెప్పాలి. కవితా వై భవము 

శిల్పము, వ్యంగ్య వె చితి, అక్షరరమ్యత, ఆలంకార సౌష్టవము, ఇవన్నీ ఇచ్చట 

గౌజములు. చూడండి భగ వర్గీతలోని ఒక ఉఊదాహరణము; 

“యదాసంహరతే చాయం కూర్మో౬ంగా నీవ సర్వశః, 

ఇందియాణీందియార్థభ్య సస్య _పజ్ఞాపతిష్టికా : 

ఎవరు ఇంద్రియములను తమ అదుపులో ఉంచుకోవడానికి (పయత్ని 

సారో వారు తాబేలు వలె వ్యవహరించాలి. ఏదైన దెబ్బపడ్డ ప్పుడు, (పమాదము, 

సంభవించినప్పుడు తాబేలు తన అంగములను చిప్పలోనికి ముడుచుకొని తనను 
తాను రక్షిలిచుకుంటుంది. అట్లాగే బాహ్య(పవంచ ముళోని ఆక కర్షణలు ఎక్కువై 

నప్పుడు. ఆతి _పమాదస్థితి అని (గహించిన, మనిషి తన వ్య క్రిత్వానికి, కర్మయో 

గానికిదెబ్బ అని తెలిసికొని తాను సాధించదలచిన ధ్యేయము కొరకు ఇం్టదియాలను 
కశ్శిము వదిలివేసిన గుజ్జాలవలె, పరుగెత్తనీయక తాబేలువలె తనలోనికి సంహ 

రించు కొనవలెను అనగా ముడుచుకొనవలెను. అట్టివాడు స్థితపపజ్ఞుడు. ఒక 

వ్యాసము _వాయడానికే ఇట్టి (వయత్నమవసరమయి నప్పుడు జ్ఞానికి, తాత్రికునికి, 
కర్య్మయోగికి వీని ఆవసరమింతింత యని చెప్పనక్కరలేదు, ఇక్కడ తాబేలుతో 

చేసిన సాదృశ్యము కవితాశిల్బమును దృష్టిలో ఉంచుకొని చేసింది కాదు. ఊప 
దేశ మె అక్కడ _పధానము, ఇది వ్యాసహృదయము. అయితే బుతువర్ణ నాలలో 

కథాసంవిధానములో తనకు తానే సాటి అనివించే సామర్థ్యము చూపిన వాడితడు, 
లక్షణావ్యంజనా వ్యాపార ములచ్చఓచ్చట గృథగోమాయు సంవాదము వంటి 

వృత్తాంతములలో తొంగిచూచినప్పటికిని ఈయన కవిత అభిధామూలము, 

తాను నిర్వ రి రింపజేయదలచుకున్న _పయోజనమునకు అభిదవల్లనే ఎక్కువ ఉప 

యోగము, 

“ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదం నముపబృంహయెతి * అనే అభియుకో క్రి 

ఒక టున్నది. ఇతిహాస పురాణముల ద్వారా వేదమును తెలుసుకో వాలి. పుష్టముగా 

చేసికోవాలి, ఉపబ్బంహణము చేయాలి అనికదా అర్ధ ము. వ్యాసకృతులు వేదము 

వలెనే ఉంటాయి, అందులోనూ భారతములో యక్షపళ్నలు, సావితికథ: 

నలదమయంతుల కథ, సుపర్జాఖ్యానము, ఇవన్నీ వైదిక దేవతలను, ఇం దాగ్ని 
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యమవరుణాదులను స్తుతించేవే. అందులోనూ సావితీకథ కొక (పముఖస్థాన 
మున్నది. యమధర్యఠాజుతో భర్మచర్నను సాగించిన (బహ్మ వాదిని సావి, 
సత్యవంతుని _పాణాలనామె తన వై దుష్యముతో, సైర్యముతో తపస్సుతో, పాతి 

(వత్యముతో, స్నేహశీలతతో గెలుచుకున్నది. పోనీపాపము అని యముడామెకు 
పతిభిక్ష పెట్టలేదు, ఇక్కడ యముడు, సావిత్రి ఇద్దరును జ్ఞానానికి, ప్రకాశానికి, 

(పతీక అతన సూర్యభగవానుని అంశసంభూతులే, సవిత అంటే సూర్యుడు, 

ఆ అంకలో పుట్టింది సావిత్రి, వివస్వాన్ ఆంటే కూడా సూర్యుడ నే అర్ధము. అతని 

అంశవల్ల పుట్టినవాడే వైవస్వతుడయిన యమధర్మరాజు. మారిస్ వింటర్ నిట్డ్ 

అనే జర్మన్ విద్వాంసుడు భారతీయ సాహిత | చరిత (History of 10612 
Literature) తో సౌవి_తిసి గూర్చి చెపిన న మాట అమృత గుళికలు చూడండి; 

“Bat whoever it was who sang ie sang of Savitri, whether a suta 

or a Brahman, he was certainly one of the greatest poets of all 

times. Oaly a great poet was capable of placing this noble female 

character before us so that we seem to see her before our eyes. 

Only ature poet could have described in such a touching and 

elevating manner the Victory of love ani constancy of virtue and 

wisdom, over destiny and death without even for an instant fall- 

ing into the tone of day preacher of morality.) 

(ఈ సావి_తీకావ్భరచన చేసినవాడు సూతుడో (బాహ్మణుడోగాని, అన్ని 

కాలాలో దేశాలలో అంతటి కవిలేడని ఆతడే ఊఉ త్తమొ త్తమకవి ఆని చెప్పవచ్చును. 

అంతటి కవికాబటే ఆతడు సావి(తిని మనకన్నుల ఎదుట _పత్యక్షము గావించెను. 
(పేమ, పౌతి_వత్యము. సౌశీల్యము, జ్ఞానము అనే ఈ గుణములలో ఆమె విధిని 

మృత్యువును జయించిన తీరును, ఇంత గంభీరముగా హృదయమును స్పృశించు 

నట్లు వర్ణించగ లిగిన వాడు చాలా గొప్పక వి. ఆయినా అతడెక్కడనూ శుష్క ్ ట_పవచన 

ములను ఈ కావ్యములో చేయ లేదు, 

వ్యాసుడు చెప్పిందంతా ఈ విధంగా వేదమే అవుతుంది. కావ్యమే అవు 

తుంది. భర్మశానస్త్రమ, సుభాషితమే అవుతుంది. సుభాషితము, సూక్తము ఆంటే 
సీత్రి బోధయే కానక్కరలేదు, అందమైన ఊక్తి నూ క్రి సుకాషితము. అట్టయితే 
వ్యాసుడు చెప్పిన దంతా సూ క్తమె. వ్యాససూక్తాన్ని ఈ చిన్న (గంథములో 

హపౌవెగి వ్యాస హృదయాన్ని సాకాత్స_రింపజేయడం సాహసమే _ఆయినా ఆధీకారి 
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యోగ ర్ట్తను బట్టి (గంథము విలువ ఉంటుందికాని మూలుగంథకారునికి చెప్ప 

డానికి వస్తువులో లోచేమీలేదు, వ్యాససాగరాన్ని ఈ చిన్నకుండలో నింపాలను 
కుంటున్నాను, ఆ సాహసాన్ని నాకు కలిగింపజేసిన వారు “యువభారతి” సంస్థ, 

దాక్న్షీణాత్యు లకు, అందులో నూ ముఖ్య ముగా తెనుగువారికి వ్యానుడు నన్ని 
హితుడు. దేశభాషలలోనికి మహాభారతాను వాదములు జరిగినప్పుడు ఆందులో 
ఆం| ధానువాదమే తొలియత్నము. కాబట్టి అం ధులందుకు గర్వపడవచ్చును. 

ఇతర పురాణముల ఆనువాదములట్టుండ నిండు, మనకు వ్యాసహృ “యాన్ని 

సాశాత్కరింపజేసిన మహాసీయలు కవితయమూ, పోతనామాత్యుడు. సంస్కృత 

భాషలో భాసమహాకవి మొదలుకొని భారతము నాధారముగా రచనలు సాగించిన 

వారు కోకొల్లలు, భాసుడు ఆరు భారతనాటకములకు కర్ర, అభిజ్ఞానశాకుంతలము, 
వేణీసంహార ము వంటి నాటకములు విశ్వవిఖ్యాతములయినవి ఉండనే ఉన్నవి, 

వ్యాసుడు (ప్రాచీనకాలములో నే భార తీయులకేగాక ఆగ్నేయాసియా ప్రాంత వాసు 
అంచరకునూ గ్రదేయుకయిగాడు. భార తీయ సంస్కృతిలో భాగముగా భారత 

సంస్కృతి, భాగవత సంస్కృతి ఈ దేశాలలో వి సరించింది. అట్టి వ్యాసుడెంత 

మహోన్నతవ్య వ్య క్తియో,ఆత తని రచనలను మశమి9కా పదేపదే చనన అవసర 

మెందుకున్న దో, తెలుసుకొవడానికీ పుస్తకము తోడ్పడితే ధన్యురాలను, కాళిదాస 

మహాకవి “పురాణమితేేవ న నాధు సర్వం, న చాపి కావ్యం నవమిత్యవద్యమ్” 

అని చెపె ప్పెనుక దా (పొతడి ఆంతాసాధువు కొ త్తకావ్యము రోత ఆనుకోవడం తప్పు) 

ఇప్పుడు ఆ పొతలో ఎంత నిత్యనూత్నత్యము, కొ తదన నము ఇమిడి ఉన్నదో 

యాం(తిక యుగములో ఉన మానవునికి గూడా, ఈ పాత ఎందుకవసరమో 

తెలుసుకోవడానికే ఈ _పయత్నము “విపానితై ? కావ్యరసో న పీయతే (కావ్య 

రసాన్ని పానం చేయడంతో స తీపతుందా) అన్నది పాతమాట. ఆకలి 

దప్పులు తీరినంతమా(తాన, సంకేమ పథకాలను అమలు చేసినంతమ్మా తాన, 
పేదవారికి ఇండ్లు కట్టించి ఇచ్చినంతమా(చాన మానవుని సమస్యలు తీరవు. ఆతడు 

మానసికంగా తృప్తిని పొందలేడు, ఈ ఈ కట్టించిన ఇండ్రసు ఎదుటివాడు ధ్యంసము 

చేయకుండా ఉండాలంటే, పంట చేంకు నిప్పు ముట్టించ కుండా ఉండాలంటే, 

(తాగేనీటిలో విషముకలుపకుండా ఉండాలంటే మనిషిలో మంచి అన్నది పెరగాలి 

హ్మధయము. సంస్కార ముత్తో పరిసకము కావాలి, అందుకు గోహదము చేసేదే 



1l 

వ్యాస సాహితీ నంహిత. ఇది చదువులలో సారము. మూలము చదివి కొంతవర 

కైనా తాత్పర్యాన్ని ఆకళింపు చేసుకోవడానికి కొంచెము సంస్కృత భాషాజ్ఞానము 

బోలెడంత సహృదయత్వము సంస్కారము ఉండాలి. ఆది వెంపొందింవజేసి 

కొమ్మని యువభారతి ముఖంగా పాఠకులనభ్యర్థిసున్నాను. భారత, భాగవత, 

రామాయణాలకు సాటివచ్చే రచనలు బహుళ (గికు సాహిత్యములో ఉన్న వేమో 
గాని కొవ్యనాయికా నాయకులను, సీతారామాదులను, కథారథ సార థులై న 

శ్రీ కృష్ణాదులను గుండెలో, వీధిలో, గుడిక ట్టుకొని పూజించే భాగ్యము భార తీయులకే 

దక్కింది. (గీకు ఎపిక్ గంథాల ఇలియడ్ బడిస్సేల వంటి వానిలో నాయ 

కులు వారికి దేవతలుకారు. మానవత్వముతో దివ్యత్వాన్ని సాధించిన మధుర సన్ని 

వేశమీ భారతీయ సాహిత్యము భారతకథలో శ్రీ కృష్ణుడు నాయకుడు కాకున్నా 

ఆది నారాయణ కథయే, భారతము, మహాభారతము, జయము అనే పేరట _పసిద్ధ 

మయిండీ భారతే3హాసము, శాతరన ,|పధానముయిన  ఇతిపహాసమిది, 

_పధానుంగా భారతం నుండి, కొంత భాగవతం నుడీ సూక్తులను ఏర్నికూర్చి 

నాన. ఆ' ధరి చండి, 

భగవద్దిత 

మనమిదివరలో చెప్పుకున్నట్టు భగవర్గీతను మించిన (గంధము మరొకటి 
లేదు. వ్యాససాహిత్యసాగర ములో గీతల సంఖ్య పెద్దది. శాంతిపర్వములోనే 
పరాశరగీత, మంకిగీత,హంసగీత . బుష భగీత, శంపాక గీత, బోధ్యగీత విచఖ్ను గీత 
అహింస్తాపళ ని, హారీతగీత, వృ[తగీత, అనే గీతలు చాలా ఉన్నవి. ఇవిగాక 

గోవికాగీత, భమరగిత, ఉద్ద వగీత, శృతిగీతాదులు |పనిద్ధములు. ఈ గీత 

లన్నింటిసార ము భగవద్గీత. భగ వద్గీత ఉపనిషత్తులలోని త త్త్వజ్ఞానాన్ని రంగరించి 

వెలికి తీసిన నవనీతము, ఇందు భ క్తి, జ్ఞాన, కర్మయోగ ముల మేళనమును 
మృదువుగా, గంభీర ముగా, కృష్ణుడు, అర్జునునికి చూపించెను. భగవద్గీత బోధించే 
ధర్మాలలో గురుశిష్యసంబంధమును గూర్చి చేసిన సూచన చాలాగొప్పది, అర్జునుడు 

సంశయాలతో నిండిన మనస్సులో విషాదాన్ని అనుభవిస్తూ, తాను యుద్ధమునకు 
కారకుడనని, తద్ద్వాఠా ఇందరి మరణానికి కారణభూతుడను కాబోతున్నానని 

(భమించెను. దానిని (శ్రీ కృష్ణుడిట్టుఖండించెను. 
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“కేం మాన్మగ మః పార్దనై త త్రయ్యుపపద్యళతే 

క్షుషదం హృదయ దౌర్న్శల్యం త్యక్త తిష పరంతప, 
శాత ట్రై 

“ఓ అక్జనా సీవు పేడివానివలె వ్యవహరించుటతగదు. (విరాటుని కొలు 
వులో పేడివానిగా ఉన్నబృహన్నలయే ఉతర గోోగణములో శతు9సంహార ము 
చేయగాలేనిదె. ఇప్పుడిస్తేమి అని సవాలు) దీని కంతటికి నీ మనోదౌర్చల్యమే 
కారణము దీనిని విడిచిపెట్టి లెమ్ము. శ్యతువులను వడకించు.లే”, ఈ (పబోథ 
గీతము, “ఊఉ త్రిష జా_గత |పావ్యవరాన్నిబోథత” అనే ఉపనిషద్వాక్యాన్ని 

స్మరింపజే స్తున్నది. కృష్ణుడు పలికిన ఈ పలుకులు ములుకులవలె _గుచ్చుకొన్నవి 

అర్జునుడి గుండెలో, అప్పుడేదో శాపవళాత్తు విరాటఠాజు కొలువులో పేడివాడిగా 

వ్యవహరి ఆదే పదేపదే తలపించ వలెనా ? తా నింతటి వీరుడు కదా! తాను 

యుద్ధము మానుకోవడానికి కారణము, తనకు పెద్దల మీద ఉన్న భక్తి 

(పపత్తులుకావా? ఈ నెత్తుటి కూడు తినేదాని కంటే, బిచ్చమెత్తుకొని (బతక 
వచ్చునే? ఏమొ? అర్జనుడి మనస్సు సంశయంతో ముందుకు వెనుకకు ఊగిసలాడ 

డం మొదలు పెట్టింది. వీటన్నిటి కన్నమిన్న అయింది, కృష్ణుని ఎడల అతని 

కున్నగాఢ భక్రిభావము. అందుకే తన సంశయాన్ని తీర్చమని ఈ విధంగా 
వేడుకుంటాడు; 

“ష్య స్తేఒ హం౬ళాధి మాం తాం _పపన్నమ్”, 

నేను నీ శిమ్యడను, (పపన్నుడను. నాకు ఏవి శ్రేయో మార్గమో ఆగు, 

వించుటలేదు, యుద్ధము మానడము మంచిదని నాకు తోస్తే, ఆది తప్పని నీవు 
గట్టిగా మందలించికివి. మరిప్పుడేది దారి. సీవే కాసించగలవు” ఈ విధంగా 

డ్రికరణజద్ధుడే గురువు [మోల నిలిచిన అర్జనుడు గీతోపదేశమును [గహించే 

అధికారాన్ని నంపొదించినాడు ఆస్థనుడనే దూడ ద్వారా. విదికితీసినది గీతా 

మృతము. ఉపనిషతుల నే ఆవు పొదుగునుండి బ్రీకృష్ణుడనె గొల్రి పిల్లవాడు" 

ఆస్టనుడనే దూడకొరకు ఈ _ అమృతాన్ని పిదికితే దాన్ని (తాగఆనందిం చే 
వారపు మనమంతా, 

గీతార్థసారము, వేదాంతసారము ఆంతా ఇం(దియ ని[గహములో నే ఉన్న 

దనితో సుంది, కండ్లను, ముక్కును, చెవులను, తదితర ఇంయ్యదియాలను అదుపులో 
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పెట్టుకొనగలిగినవాడు కర్మయోగి. ఆతడే ఫలాపేక్షలేని కర్మను ఏకాగతతో 

నిరంతరంగా చేయగలుగుతాడు. అప్పుడే మాలిన్యాన్ని తుడిచివేసిన ఆద్దములో 

వస్తువు (పతిబింబించినట్టు జ్ఞానోదయమవుతుంది. జ్ఞానికే కాశ్వతసుఖము: 

కాంత ము, లభిస్తాయి. “అశాంతస్యకుతః సుఖమ్” అని భగ పద్దిత పలికితే, 

శాంతము లేక సౌఖ్యములేదు. అని త్యాగరాజు గానం చేశాక భ_క్తియోగాన్ని 

సాధించేవారికి ఈ ఇం_దియని|గహమే [పథమ సోపానము. విషయసుఖాలతో 

తేలుతూడిండే వారికి భగవంతుని మీద మసస్సులగ్నమయ్యుద్నె ? భగవద్గీతను 

గానం చేసింది మూడుకాళ్ళ ముదుసళ్ళ కొఅదకొదు. యువక, యువతులకు 

వారికే ఇంద్రియాలు కశ్ళెము వదలిపెట్టిన గద్దాంజలె పరుగెషుతూ ఉంటాయి 

ఆ యిందియాలకు మ్ స్సుబాససఅయి కొజినచోటంతా వాటిని ఒప్పుతూ ఉంటే 

మానవుని (ప్రజ్ఞ నశిస్తుంది. వెఒగాలి సము[దంలో ఓడను కొ చేసినట్టు అతడిని 

కొబివేసుందీ ఇం_దియలో లుపత్యము. ఓడ ముక్కలయికట్టు, ఆశని వ్య క్రిత్వము 
ట్రై కాశ oJ స అనే 

ముక్క లయిపోతుంది, ఇంక జీవితాన్ని సరిడిద్దుకునే దెట్లా! అందుకే తొలిసంధ్య 

లోనే తోవదప్పకుండా వెలుగుచూపించే భగవద్గీతను చదవక పోతే మలిసంధ్యను 

చూసేఅవకాశమేపోతు-ది, గీతాళ్టై కాన్ని చూడండి; 

రీ ఇటీ ఆల్ “మా తాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీత స్ట సుఖచు 8ఖుదా8 

ఆగనూ పాయినో౬నిత్యా సాం స్తీ తిక్షస్వ భారత” 

ఇం|దియాలకు విషయ సంసర్ల మెర్పడినప్పుకు భితోష్షసుఖదుఃఖాలు 

కలుగుతూ ఉంటాయి. సుఖము తరువాత దుఃఖ ము, ఆతరువాత న.క్శసుఖము చక 

[భమణరీతిలో వస్తూపోతూఊంటాయి. “చకార పం శక్రికెవు చ భాగ్యపం _కీః 

ఆనేది భాససూ క్త ము, చకములో అరలు తీరుగ తూ ఒక ప్పుడు (కింద ఉన్న 

అర మీదికి, మీదిది (క్రిందికి వచ్చినట్టు సుఖము వెనుక దఃఖము అ వెనుక సుఖము 
వస్తూనే ఉంటుంది. ఆయితే సుఖమును ఎప్పుడూ కోరుకంటు"నే ఉంటాము, 

దుఃఖము ఎప్పుడు వద్దనుకుంటూ నే ఉంటాము, ఈ రెంయా శాక్షోతము కావు 

త త్వవేత్తదీని నెరిగి కొంచెము ఓపిక పట్టడము అలవర చుకోవాలి, ఇదే ఇంద్రియ 

న్మిగహము దీనివల్ల అలభించేదే మనము కోరుకున్న శాశత సౌఖ్యము, 
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ఈదు? ఖేష్యను ద్విగ్న మనాః సుఖేషు విగతస్పృహః 

వీతరాగ భయ్యకో ధఃస్థిత ధీర్మునిరుచ్య తె” 

దుఃఖములకు కుంగిపోనివాడు, సుఖములమీద వల్ల మాలిన కోరిక లేని 

నాడు, రాగము, భయము, కోవము అనే శ, తువులను జ క. అతడే 
క | పజ్ఞున క యిన ముని *ోనను (పవాతేఒవీ నిష్కంపా గిరయ:ః'*'ఆనేవ కాళిదాసు 

నూకి. ఎ-త వెరుగాలివీసే మ్యాతము కొండలు కంవిస్తాయా, కంవించవుగదా! 
5 హో న్యు కూడా, ge (కోశథాలనే ఆనర్థ పరంపర ఒకదానితో ఒకటి. 

ఎడి మెర కాని ఉన్నవి చూడండి, 

“ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగ స్తేషాపజాయతే, 

సంగాత్సంజాయలతే కామః కామాత్కో- ధోభిజాయతే, 

_కోధాదృవతిసమ్మోహః సమ్మో హోత్ స్మృతి వ్మిభమః 

స్కృత్నభంళ:డె బుద్ధినాశో బుద్దినాకాల్ (పజశ్యతి”. 

(ప్రపంచ సుభాలనే పట్టించుకొని వాటిలోనే మునుగతూ, తేలుతూ ఉఊండే 

వానికి వాటితో వీళరాని బంధము, ఆ బంధమువల్ల కామము, మిక్కుటమయిన 

కోరిక కలుగుతుంది కోరికనెర వేరక పోతే కోధము కల్లుకుంది. అన్ని కోరికలు 
నెర వేరడము అసంభవము కదా! మనువు చెప్పినట్లు అగ్నిలో నేయి, హవిస్సు 
సో సేకొద్ది అది మండుతున్నట్టు, కోరికలు తీక్చికొద్దీవాటి సంఖ్య పెరిగిపోతుంది; 

“న జాతు కామః కామానాముపభోగేన కామ్యతి, 

హవిషా కృష్ణవరె్మెవ భూయ ఏవాఖివర్ణతే.'' 1 

'దెకలు నెకవేళన నప్పుడు కోపము రాకమానదు: ' ఈ కోపమంతటి 

శతుపు మరొక్కటి లేదు. ఇదినిచక్షణ జ్ఞానాన్ని పోగొడుతుంది. రామాయణంలో 

హనుమంతుడు “(కుద్దోహన్యాత్ గురూనపి” అని చెప్పినాడు. కోపముతో తల్లి 

దండులను గురువులను, గూడా చంపడానికి వెనుకాడరు. కాబట్టి కోప పరిణామము 

మోహము,  ఎవివేకము) ఆ మూలమున ఇంతకు వూర్వము వెద్దలవలన విన్న . 

ముంచి మాపిలను మరచి పోతాము. దానివలన ఏ నిళ్చయ జ్ఞ జానము, ల | అంతః 

రణము సిలిచగా ఆదిసర్వ్యనాశనాగికి దారి క్ స్తంది. 'ధర్మార్ధకామమోక్షాలను 

నాలుగు పురుషార్థాలను సేవించే అర్హతను మనిషి పొగొట్టకుంటాడని అర్థము. 
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స్ ఆర్ధ కామాలకులోనై , మనిషి వివేక హీనుడవు౩"డో, వాటికే దూరమయి పోతా 

డని భావము. అందుకే ఇం(దియ న్మిగహము అవసరము, ఇడి సాధించే దెట్టా! 

దీనికొక మార్గమున్నది. ఇది కర్తవ్యము అని భావించి, ఆచెసే పనివల్హ ఏమి 
(పయోజనము, లాభమెంత, నష్టమెంత అని లెక్కువేయకుండా విధినిర్వహణ 

కొరకు పనిచేసే దానితో ఎక్కువ సంగము ఏర్పడమ. ఇదే నిష్కామ కర్మ. కర్మ 
ఫలంతో మనకు సంబంధము లేదు కదా అని మొక్కుబడి తీర్చుకున్నట్టు పని 

అయిందనివించరాదు, పని ఎడల అ్మశద్ధ వహించరాదు. చేసున్న పనిని త్రికరణ 

శుద్ధితో నిర్వహించాలి. నిష్కామ కర్యవల్ల కామ కోధాదులను జయించ వచ్చును. 
ఇదే వెద్ద (పయోజనము, గీతావాక్యాన్ని నుననము చేయండి: 

“కర్మణ్యేవాధీకార సే మాఫలేషు కదాచన 

మాకర్మ ఫల హెతుర్ఫూర్య్మాతే సంగో౬ సక ర్యణి.”' 

కర్ముఫలమున వేక్షించకుము ఫలహేతువైన పునర్ణన్మమును కోరుకోవద్దు' 
అకర్య అనగా పనిలేకుండుట సోమరిత నమవుతు-దికాని, నిష్కామకర్యకాదు, 

ఏది ఆలోచించినా, ఏమీ చేయకుండా ఊర కే కూర్చున్నా ఆది కూడా ఒక కర్మనే 

అవుతుంది. కాబట్టి నియమబద్ధమయిన సత్కర్మను ఆచరించి, క ర్మ ఫలాన్ని 

త్యాగ ముచేయి ఆని గీతాళశాస్త్రము ఉపదేశిస్తున్నది. 

భార తేతిహాసములోని చివరిమూడు శ్లోకాలను “భారతసావి(తి” అని. 

అంటారు, ఆ శ్లోకాలు ఆణిముత్యాలు చూడండి; 

(1) “హరక్షస్థాన సహ్మసాణి భయస్థానళతానిచ 

దివసే దింపే మూఢమావిళంతి నపండితమ్, 

(2) ఊర్వ బాహుర్విరౌమ్యేష న చ లళ్చిచ్చుణోతి మామ్, 

ధర్మాదర్శశ్చ కామళ్ళ స కిమర్థం న సేవ్యతే, 

(8) న జాతు కామాన్న భయాన్న లో భాత్ 

ధర్మంత్యజే బీవితస్యాపి హేత్రోః 

నితో థర్మః సుఖదుఃభేత్వనిక్యే | 

.జీవోనిత్యో హేతుర స్య త్వనిత్యః. 
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(1) మూర్టుడు తన లవ్యాన్ని సాధింద లేడు. సాధన మార్గములో చీపురు పుల్ల 

ఆంత విఘ్నము ఆడ్డువచ్చినా నెతీకి చేతులు పెట్టుకొని ఆలోచనలో పడిపోతాడు, 

_పతిరోజు వేలకొలది వార్తలు సంతోషకరమయినవి వింటూ కాలాన్ని ఆ నెపంతో 

వెళ బుసాడు అరై _పతిచిన్నదానికి భయపడుతూ, ఆ భయంలో తన వివేకాన్ని 

పోగొబ్బుకుంటాడు, ఇంక మంచిని సాధించేబెట్లా? లఖ్యాన్ని చేరుకు నేనెప్పుడు? 

ఈ అంతరాయాలు పండితుని మనస్సును కల్లోలితము చేయలేవు, 

(2) వ్యాసుడు పరమకారుణికుడు కదా! తనకు తెలిసిన రోగనిదానాన్ని 

అందరికి తెలియ యజేయాలన్న తపన ఆతనిలో ఏర్పడింది" మనిషికి కావలసింది 

డబ్బు, సుఖము, (ఆర్థము, కామము) కదా! అవి లభించే ఉపాయము అతడికి 

తెలుసు. అయితే వినేదెవరు ? చేతులు పె కెత్తి దూరదూరాలలో ఉండే వారిని 

గూడా నిర్దేశించి అరు స్తన్నాడు వ్యాసభగ వా వానుడు, “నా మాట వినండి, వినండి”, 

అని ఏ మా మాట? “మీరు ధర్మాన్ని ఆవరిస్తే అదే ఆర్థకామాలను సంపాదించి 

పెడుతుంది. దాన్ని మీరెందుకు ఆచరించరు” ? 

(క) కామము చేతగాని, భయమువల్లగాని, లోభముతోగాని, చివరకు (పాజము 

మీదకు వచ్చినా సరే ధర్మాన్ని మా[తము విడిచి పెట్టరాదు. ఏ సుఖదఃథాలను 

దృష్టిలో వెట్టుకొని ధర్యాన్ని త్యజిస్తామో ఆవి శాశ్వతము కాదు. ధర్మమే 

శాశ్వత మయినవ.. జీవుడు నిత్యుడు; జీవుని బంధనానికి కారణభూతమయిన 

జన్మ. శరీరము అనిత్యము. 

' జీవుడు, నిత్యుడు జన్మలు తాత్కాలిక ములు అన్న సత్యాన్ని గీతావాక్య 

మెంత అందంగా పలికిందో చూడండి, 

* వాసాంసి జీర్ణాని యశథావిహాయ నవాని గృహిత్తి నరోఒపరాణీి, 

తథాశరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ”. 

దేహమనగా శరీరము, దేహిఅనగా ఆత్మ, చిరిగిపోయి కట్టుకోవడానికి 

వీలులేని బట్టలను మనము మార్చి వేసిన స్తే జీర్ణమయి నివాసయోగ్యము కాని, దేహా 

లను విడిచిపెల్టి తత ఇతర దేహాలను | పవెేశిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ 

అధ ళ్ _ జగ ఒక్క. (పశ్న రావచ్చును. ఒక్కొక్కసారి వెలసీపోయిన బట్టను సరిగ్గా అతికినట్టు 
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కుట్టని బట్టను చిరగక ముందే మనము మార్శివేసున్నాము కదా, ఆత్మగూడా 

ఆంతేనా? అంతే! మనకు ఆ శరీరము ఆరోగ్యములో ఉన్నట్లు, యౌవనదశలో 

ఉన్నట్టు తోచవచ్చును. కాని ఆత్యక ది, నివాసయోగ్యము కాకపోవచ్చును. ఇది 

ఉపమాలంకార రమ్యత, ముక్కుకు సూటిగా అభిధతో చెప్పదలచుకున్న మాటను 

వ్యాసుడు చెప్పినద్టతరులు చెప్పలేదేమో | 

దేహాలను, చిజీగినబటలను మార్చినట్టు మార్చే ఈ ఆత్మ స్వరూపమెట్సిది? 
శు (as) అ 

చూడండి. 

“నజ్రాయతే (మియతే వా కదాచి 

న్నాయం భూ త్వాఒభవితా వా నభూయః 

అజో సత్యః శాళ్వతో ఒయం పుఠాణో 

న హన్యతే హన్యమానే శ్లరీరే, 

ఈ ఆత్మకు జననమరణాలు లేన్న. ఇది ఒకి ప్పుడుండి తిరిగి నశించు 

స్వభావము కలదికాదు. ఆందుకే దీనికి మరణముండదు, ఒక ప్పుడు ఆ స్తిత్వము 

లేక తిరిగి అ స్తిత్వము దీనికేర్పడదు. అంటే జన్మకూడా లేదని అర్ధము, జన్మ 

లేనిది కావున ఇది 'అజము”' అని వ్యవహరి పబడును. మృత్యువు లేనిది కాన 
“నిత్యము” శాశ్వతము ఆసగా ఎట్టి వికార ములును లీనవె అని భావము ఇట్టుండ 

బాహీర ములై న ఆ యుధములు ఉత్సాతము ౫ దీసినెక్టు నకింపజేయ ౧ లవు? 

“నైనం ఛిందంతి శ స్తా9ణి నైనం దహతి పావకః 

న బైనం కైదయంత్యాపో న కోషయతి మారుతః” 

శస్త్రములు దీనిని చేదింపజాలవు అగ్నిదహించలేదు. నీరు ముంచివేయ 
లేదు. గాలి ఎండగొట్టలేదు. విధి నిర్వహణలో ఉమ్యుకుడ్డై న సాధకుడు తాసీ 
ఆత్మనని, దేహమును కానని (గహీంచవలెను. మనలను ఉద్ధరించేది బాహిగమురైన 

శకులు కావు. తనను తానే ఉద్ధరించుకొనవలెను ; 

“ఉద్ధ రెదాక్మనాత్మానం నాత్మాన మవసాదయేత్ 

అత్రైవహ్యాత్మనో బంధుః ఆతే వ రివురాత్మ నక” 

ఆత్మచేతనే ఆత్మను ఉద్ధరించుకొనవలెను, సంసార సాగర ములో మునిగిన 

ఆత్మను ఉద్ధరించగల సామర్థ్యము ఇతర శక్తుల కెట్లుండును, అట్టయోగారూఢు 
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డైన వ్యక్తి (క్రిందకు పడిపోకుండా తనను తాను రక్షించుకొనవలెను. ఆత్మయే 
ఆత్మకు బంధువు. ఇతర బంధువర్శము స్మ 7 ) ,హేపాశ ములచే బంథనమును. సెంచెను, 

అట్టే తనకు తానే శ(తువు. తమలోనున్న కొమ(కోధాదుల వలననే బాహ్య శతు 

వుల నేర్పుఠరచు కొందురు కదా మానవులు. 

ఇక భకుడనగా ఎట్టివాడు + ఇది మిలియన్ డాలర్ల, (వశ్న రోజూ దేవాల 

యానికి పోయేవాడే భకుడా * దానికి సమాధానాన్నివినండి, మనస్సును లగ్నము 

చెయడానికి మందిరములోని దేవుడిని ఆర్చించడ ము మన విధి. ఆయితే అంతటితో 

చాలదు. 

““యస్మాన్నోద్విజతేలోకో లోకాన్నోద్విజతే చయః 

హర్షామర్ష భయో ద్వేగ్లె  ముకోయః సచమ్మపియః” 

(భ క్రియోగము) 
ఎవరి [వర్తన వలన, ఎవరి సమక్షములో లోకులకు ఉద్వేగము కలు 

గదో, ఎవరు లొకులను చూచి ఉద్వెగ మును పొందడో సం క్షోభమును సంతాపమును 

పొొదడో, అట్టి డే భవేంతుకకు దియుకు, భక్తుడు, ఆతడు సంతోషము, 

కోవము, భయము, ఉద్య” ము వంటి భావములకు లోనుగాడు పద్ధస సత్వ సంపన్ను 

డతడు, 

భక్తుడు శన న. బుస్థిని భగ వంతునియందు లగ్నము చేయవలెను, 
అట్టు చేయ క్యు కాసిచ కో అభ్యాసయోగము చేత దీనిని సాధించవలెను. పలుతెజగుల 

పరుగె లే చిత్తమును త్రరిగి ఏకా క్మాగ ముగా చేయట అభ్యాసయోగము, ఇది కూడా 
చేతకానస్పుడు భగవంతుని కొజకు ఏదైన సక్కర్మను సంకల్పించి చేయవలెను. 
దీనివలన గూడా నె అభించును. రా, బడులు నిర్మించుట బావులు 
(తవ్వించుట, భాయావృవ్షాలను నాటించి ాటసావల బడలికను తీవృట, దేవతా 
(పీతికి సంతర్పణ బు వేయుట ఇ ఇ ప్రత్య లె అది కూడా చేత కానప ఫడు మనము 

చెసే_పతి సని యొక; గ్రాఫరాన్ని భ భగవ -తునికి అచ్చించాలి.అనగా భక్తుడు కర్యయోగి 
కావలెనని భావము చూడండి, 

“శయో పా జ్లోనమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానంవిశిష్యతే 
ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగ; త్యాగాచ్చాంత్రిక నంతర మ్” 
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కేవలము అభ్యాస యోగ ముకన్న, జ్ఞానముమిన్న. జ్ఞాన వూర్వక మగు ధ్యాన 

యోగ మున కన్న, కర్మ ఫలత్యాగ ము చేయు విశేషము.కర్మ ఫంత్యాగ ము వలననే 
ఆనగా నంసార బంధమోడనము తరువాతనే శాంతి లభి-చును, ఆన్య త అః 

అసంభవము, ఈపై క్లోతములో భక్తి జ్ఞాన కర్మయోగము3 సమ్మేళనము ఎంత 

సహజముగా నున్నది! 

సన్మార్గదర్శన మందరికి సులభమా? కానేకాదు. మరి ఏంచేయాలి! 

చూడండి, 

“యద్యదావరతి (శేష స్త త్రదేవేతరో జనః 

సయ్మత్పమాణం కురుతే లోక _స్రదను వర్తతే” 

(శేష మానవుడు అనగా సరదా ఇతరుల కన్న గొప్పవాడే , ఆంవరి 

దృష్టిని ఆకర్షించినవాడు. ఏపని చేసే, ఇతరులదే మార్గాన్ని ఆనుసరిసారు. కాబట్ట 

లోకలనుద్ధరించే భారము (శేఘ్రలపై పె ఉంటుంది. సా తరించనిదె తమ వన్న 

వద్దని క్రోరుకొనే బోధిసత్వు లీకొవకుచెండిన వారు. తాము ఊఉ తమ 4కే క్ు 

ఇతరులకు గూడా చేయూత నివ్యగలవాడే మహాత్ముడు, ఇట్టి మహాత్ముల క్క 

సారి [పబోథగీతము పాకితేచాలదు,. భగవద్దీక, ఒరి క్రంటై బిలు ఉద్ది వంచి 

జాలినవై తే ఇన్ని పాంసాకాండలు చెలరేగి ఉండేవికావు. మధ్యమఫ్య తరచుగా 

మహాపురుషులు జనిన్షిస్తూ నే ఉండాలి. గీతావా క్యాన్ని వినండి. 

“యదా యదా హి హి ధర్మన్య గ్ల గానిర్ర వతి భారత 

ఆభ్యుణ్ణాన మధర్యన్య తదాత్మానం సృజాయ్య హమ్ 

ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మానికిగ్దా? కలుగుతుందో, ఎప్పుడు అథర్మము తః 

ఎత్తుతుందో, అప్పుడు దేవుడే మానవుల మధ్య జన్మ సాడు. దుష్టులను థై చీ 

శిలను రక్షించి ధర్మాన్నీస్టాపిస్తా సాడు, అంటే బలహీనులను, మంచి; ర; 

రక్షించేవాడు దివ్యాంశసంభూతుడే ఈ భగవంతుని (పీత్రికై ఏంచేయలి 

కొండలు (వవ్య్వ నక్కరలేదు; 

“పతం పుషుం ఫలం తోయం యో మే భకాపయచ్చతి, 

తదహం భక్తుపహృతమిచ్చామి [పయతాత్మనః” 
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భగ వంతుకు భక్తుని మనస్సు స్వచ్చంగా ఉన్నదాలేదా అని పరీక్షిస్తాడు, 

ఇం_దియ సగ హమున్న భక్తుడు ఒక్క ఆకును. పూవును,పండును లేదా కేవలము 

నీటిని సమర్పించినా దాన్ని మా. (పీఠతో స్వీక రిసాడు. అంతేగాక తనను 

ఏకా(గచి త ముతో అర్చించేవారి యోగవేమాలను గూడ భగవంతుడే చూచు 

కుంటాడు, 

సాధకుడు ఎట్టి జీవితాన్ని గడపాలి? ఇదిగో సమాధానము. 

“నాత్యశ్నతస్తు యోగో= సీ న చై_కాంత మనశ్నతః 

నచాతి స్వప్నశీలస్య జా[గతో నై వ చార్జున 

యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్షస్య కర్మసు 

యు క క్త స్వ ప్నావ బోధస్య యోగో భవతి దుఃఖహోి' 

విపరీతమ ముగా తీండితినేవాడు దేనినీ సాధించలేడు. తిండి లేక శరీరాన్ని 

పూర్తిగా కృరించజే సెవాతూ వ్యర్గుడే, పూరిగా ఆహారాన్ని మానివేసిన గొప్ప 

జ్ఞానులు ఏమైనా దేహాన్ని నిలుపుకోగల రేమోగాని సామాన్య యోగి కది సాథ్యము 

కాదు? ్రీరామశ్ళష్ట పరమహంస సమాధిలోనికి పోతే శిష్యలతనిని ఒక్కొక్క 
సారి కపైతో కి కొట్టి సమాధిని భం“పరచి ఆహారాన్ని పెట్టెవారట, అట్లే ఎప్పుడు 

నిద్రించేవా: క బుద్ధి వ. సు సు, ఎప్పుడ మేల్కోనే ఉండడానికి, 

(పయత్నించినా ఫలితము శూన్యవె మె, అదుకే మింతంగా తినాలి. మితంగా 

నిద్రించాలి, మితంగా వ్యవహరించాలి. ఇది యోగసాధన రహస్యము. సాధన 

మార్గంలో యోగి అలవరచు కొనవలనిన బై వీసంపద ఎక్టిదో ఆతి సుందరంగా 
గితాకారుడు వికించినాడు. చూడండి, ! 

అభయ: నత్త రసంఖుద్ధిః జ్ఞానయోగ వ్యవస్థి తిః 

దానం దమళ్ళ యజ్ఞళ్ళ స్వాధ్యాయస్త ప ఆర్షవమ్ 

అహింసా సత్యమ్మకోధస్యా గ శాంతి ర పెళనమ్, 

దయా భూతేష్య లోలుప ప్వం మార్దవం హీర చాపళమ్. 

తేజః వృమార్భతిః శౌచ మదోవో నాతిమానితా 
థవంకి సంపదం దేవిమభిజాఠన్య భారత 

ఈదైవ సంపద అంటే ఏమిటో జాగ తగా యోచించి తెలుసుకుందాము. 

పిరికితనము లేకుండుట, సత్యసంశుద్ధి (ఇతరులను వంచించుట, మాయ, ఆనృత ము 



వే 

మున్నగు వానీని వర్జించి ఆంత 8కఠణానె+ శుద్ద పర రచు నుటి, జానయోగవ్య % 

వస్థానము (జ్ఞాననుం టి కస్త్రము ద్యారా, గురువు ద్వాఠా ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలిసి 

కోవడం, ఈ జ్ఞానంతో "op య న్మిహాన్ని సాధించి వక్యాగతతో ఆత్మాను 
సంధానము చేయడము జె యోగము, ఈ జ్ఞాన యోగముల తైర్యమే [పధావమైన 

వెప సాత్విక నంపద) యవాశ కి దానము చేయకం, (అన్నిదానాలలో అన్న టక తో నాటే 

దానము గొప్పవి అని అంటారు. అన్నదానము అప్పటి కప్పుడు కడుపు నింపుతుంది 

గాని శాశ్వతంగా మనిషి సమస్యలను తీర్చలేదు, విద్యాదానము, సన్మారనిగేశ ము ద్ద 
a 

చేసే ఉపదేశ దానము చాలా గొప్పవి, దమము (భాహ్యేం్యచియ న్మిగహము) 
శౌతస్మార రుజ్జా నొలు, స్వాధ్యాయము (బుగ్వేదాదులను అధ్యయనం చేయడం) 

తపస్సు, సం రనము, అహింస ((పాణుఇను పీకించకుండుప), సత 

(ఆ (పియము, అన్యతము థావించ మండ ఘట్టి, ఆఅకొధము (ఎచుటివాడు చెబ్బ 

తీసినప్పుడు గూడా కోపాన్ని ఉపళమింస చేనిక | 

(అంతఃక కరణాసి న్ని ఉపగమింపన న సుకోవడం శమము = దేననుము చాహే దియా 

లస ఉపమింప జేనుకోవడం), అముశునము (పరోక్షములో ఓక రితో ఇంకొకరి 

mh 

తప్పులను ఎన్ని చాడీలు చెప్పడము పెపనము, ఆదిలేకుండుట వ శు“ము, భూత 

దు, ఇం దియాలకు బానిసకాకుండ తననుతాను ని నగ “హిచుకోవడం విషయ నన్ని 

క్ వివోగూడా ఎవి ప వికారాన్ని పొందకుండుఓ (* “వికార షా ం తొసత్రి నన 7 యేషాం న 

జక: నీ త్ర ఏవథీరాఖ, మృదుప్పుగా వ్యవహరించగము కచనంగా పరుషంగా 

మాట్లాడే మంచిమాట గూడా తగిన (వయో జనాన్ని సాధీంచదు); లజ్జ, చావల్యము 

కకుండుట (ఎకారణము లేక కొరకే కాళ్ళను చేతులన పుతకించః ౧డుటు తేజస్సు 

(ఇది కేవలము శరీర! వకాళము కాదు. వ తమ (దెబ్బతిన్నప్పుడు 

కూడా మనస్సు ఏ వికారాన్ని చెందకుడుట, ఓర్పు, వికారమే కలుగకుండడం 

ఓర్చు, వికారం కలిగిశప స్స్డు దాన్ని శమీంపజేయడం అకోధను *) ధృతి 

(శరీరము, ఇం(దియాణు ఆలసి సొలసినప్పుడు, ఆ అబసటిను పోగాత్రై ఆంత: 

కరణ వృత్తి తియే ధృతి, ఈ థృతి వలన ఉత్సాహాన్ని పొందిన శరీరము, ఇం(ది 

యాలు ఇక అలసటను పొందవు), శౌచము (బా హ్యేం్యదియముల శుభత, 

రోయిద్దు౨ నెర్మల్భము అని శౌచము రెడువిధాలు), అధోహము, తనను 

తావ గొప్పగా చెప్పకుండటము, ఇవన్నీ దై వీసంపదలు, ఇట్టి సంపదలతో నంపన్ను 
డయిన వాడు అఆభిజాతుడు, దీనివలన అతడు ముక్తిని పొంద గలుగుతాడు ముక్తిని 

om వయస Ce a 
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పొందడము అని అంటే సంహార బంధాలనుండి విడుదలను పొందడము అని 

ఆర ము, 
శు 

fal అయితే. ీినికి న్యతితేక మైన భావాలేవి? వాటి 

దర్చము,. అతీమాగము (ఆహం3' అమ కధము పరషత్వము; ఆజానము కవి 

ఆసురీసంపదలు దీనివలన సంసారబంధము పెరుగుతుంది ఇన బంధానికి,మో తానికి 

ఉండేవేదన SYR es a TE ళం. ను వివదిసూ భాావతములోని ఏకాద కను_౭దంలో 
4 pr. 

శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ద వనికి చేసిన ఉపదేశంలో ఇంచుమించు ఇవ డై ఎసంపదలను 

ఆసికంం ! బడా చరద మాకం సెరంం క్షమా ఒభయమ్, 

సాగ Wf శ ™ డడ 
శౌచం జప నప ము |గదాతికంం న దర్శనమ్, 

ఆం నన. 
అ ళ్ 39 తీరాటనం వరారెహా తుషిరోచారగ? సేవవమ్. 

థి £2 యు (3) 

అహింస, సతంము, దొంగతనము చేయకుండుట, అసంగము, (హెః(లజ్జ) 

/ 
ఆ 

అసంచయము (ధనాన్ని కూడబెట్టకండిడం), ఆస్తిక్యము ఆస్తకభావమా, 
శు 

కయ dra గ శత ౪ : ళో న 

(బహ చర్య ము, న నము, స్రైర్ణముః అభరు ము, కౌచోన.. జపము, తపము, 
మ 

అ హోమము, |శగ్గ, ఆతిథ్యము, భగవదర్శసము, తిర్థయ్యాతలు చేయడం, వ 
నము ఇవి యమనియమము.లు, పేరేడి పెట్టనా 

మంచిని పెంచడమంటే ఎంతకషమో. అవి అనిధారా 

foe Gr fh ur 

తత్ర ర్విజయో భూతి ర్ట వా నీతర్మతిర్మమ". 

ఇచి గీతాశాస్త్రములో ని చివరిశ్లోకము.ఏపక్షాన యోగేశ్వరుడయిన కృష్ణుడుం 

డునో,ఎక్కడ థనుర్ధారి అయిన అర్జునుకుండునో, అక్కడే శ్రీ,అక్క-డే విజయము 

ఉంటుంది అని సంజయుడు పలికెను. భుజ బలానికి యోగ శ కి జోడించబడ్డ ప్పుడే 

ధర్మయుద్ధము విజయవంతమ వృతుంది, 

“నారాయణం నమశ్కృళ్య నరఆచె వ నరో తమమ్ 

సీం సరస్వతీం వ్యాసం తతోజయ ముదీరయేత్*” 



7 ఇ x తళ ఇ కాను యా ఆం 
(భారతాన్నె) నేర శాలు, జి యం TP ED అంజన్న ణు ను తే తె గిశదండ ని విన్న 

లర 

ఖే I SOM లో బాలూ క షో సై 
ఘు చని; న దె డూ ఆ ర్ ర్మ కము. 

te We లొ Ww కదా కి లజ 3 త్మన్యవి న విశ్వాస సథా భవతి సత్సు యః 

Saw WY? అ చల్ అలో జ్వల Caan రా ఫం రా కి 
టై “త్ర స న ఇల 12 vr G8 వుణయు యల్బితె, 

వై wf యఖ ఇ చా ది ఇటో ఇ పడే సొహ్సదాతృరభూతానాం వి్యానా నామ జాయః 
వ్ ఇం అ 

wf apy జ్ఞా లొ జ రా జ లో గా స మీచాత 39 
_ Prd Sle గ చ! Oud ౪ fog MEN, oe జ్యా? ఎన్! అ ది 

తా ల సీ మకా న ను ఖో చా చొ 
లు చెంకు కోకాల x Po! న నమ" ఖాన ణిలోని en కము =. 

కంల న్ జః బి 

ర నజ అగి చ ఇల ఆల్ జ్ CELT. 
విశ్వాసము ఎద ఆధా జత : కడుసున్నది, యు నపుడు తన పరిమి ఎత జ జ కాలంలో 

అంజలి 

ళో, శ అం య జరా ఖానా సమే ఆడా మం. కక్ ఇక్ గి, 
అనుభవపూర ఏ: గణి తెలుసుక fu షే ప అ కలో శ టీలో (త వ on ఉని అంతటి 

hy 

వాం అ ని టో బ్రాలో అల జం st pr AON 4 ర జి “ని 
కో త్రిక కొలు ౨ తధా నరు di w వంది కోయి రేబువృలంవి మక్ ్రరణుకంత 

న క రాజ వి జను న జు ఆర గా బట్ చొ 2 "a 
seeds yt అగు ఏష నేఖ అ ఫో ile PO wal బ్ త ODM తెడియుని నిషయాలను 

వాని 
ల జ th hE లో ఆధార పడాలి. శనపె తనకు విశ్వాసం లెక 

వూ 

ముస నిశ్వాసం తప్పుకుండా దంటుంచి, అందుకే 

"హా rr న 5 fi, nT We A లీ జ కవ ర కంచి వారితో కబనీ కాలం గీడపాంగి అనుకుంటూ ఉంటాను. సుతం సద్భిః 

a లః టో అత 

క స్తా వ్య స్తుంది, నంఫొరమనే విషవుఖునికి రెండే అమృత ఫలాలని 

పంచతంతం చెబుతున్నది, అఎబవి, 

అ కి 
“పంసార విషవృక్షస్య దవ ఇ ఆమృతో పమే 

జి స్నా న ” జ 

కావ్యామృత రసాస్వానః సంగత సజ్జనై 8 సహో, 
డా 

పెద్దలమాట మీద విధానము ఏీర్పడేదెట్టా? అన్ని భూతముల ఎడల 

అంచే అన్ని జీవుల మీక సుహృద్సావముంటే, విశ్వాసము అనేది ఏర్పడుతు:ది, 

మంచి వారిని విశ్వసించడం ఇంకా నొప్పకదా! ఎవరో కొందరు [దోహబుడ్ది కల 

వాకు తప్ప మనుష్యులందరూ మంచివారే. ఆను గాఢమైన నమ్మకము విశ్వాసము, 
మనుష్యులలో ఇంకొక తరగతికి చెందినవారు కూడా ఉంటారు. నిక్నయముగా 

మంచివారని నిర్ణయమయ్యేదాక , ఎదుటివారంతా చెడ్డ వారేనని అనుకోవడం, అఎటే 



్దీ4 

ఎదుటివారిని నమ్మకపోవడం నమ్మనివారికి విశ్వాసమెట్టా ఏర్పడుతుంది 
ఏర్పడదు, 

“అ దోహః సర్వభూతానాం కర్మణా మనసాగిరా 

అన్ముగ హళ్ళ దానంచ సతాం ధర్మః సనాతనః”. 

ఇది కూడా సావి! తికథలోని దే, సనాతనధర్మము అనే పదానికిక్కడ 

ఒక సిర్షచనము లభి.చించ. మనసు చే, వాక్కు.చే, కర్మచే సర్వభూత ములకును 

నిసి తల వెట్టకుండుట, కశక. అను[గహము ఇది సనాతనధర్మ ము. 

అధునాతన ధర్మమూ ఇంతే చెబుతున్నది, అయితే పానీయము పాతడె నా పాత 

కొత్తది కాబట్టి దాన్ని మనము గుర్తించాలి. 

గ శవణం క్రీ ర్రనం వి క స్మరణం పాడసేవనమ్ 

అర్చనం వందనం దా దాస్యం సఖ్య మాత్మ నివెదనమ్'' 

మహావిష్ణువు పుణ్య కథలను వినడం, హరినామ సంకీ _ర్తనం చేయడం, విష్ణువు 

ను స్మరించడం, హరిపాద సేవనము, వుదనము, దాన్యము, సఖ్యము, జ్) 

నివేదనము అని భ క్రి నవవిధములతో ఒప్పుతున్నది. అని భాగవత పురాణము 
చెబుతున్నది. ర క్రి పారమ్యూన్ని వర్జించి చెప్పేవే పురాణాలు. ఈ పురాణాలు 

మిత సమ్మితాలు. అంటే గే స్నిపాతుని నీవలె హితవును చెప్పేవి అని అర్థము. 

పురాణాల లక్ష్యము [ప్రవచనము గనుక ఇందులో పునరు క్తమవుతూనే mae 

అనేక కో కాలు. అనేక సుభాషితాలు, గురువు శిష్యుడిని దగ్గరకు తీసి ఒకే 

హితవును రండు మా టు చెప్పాడా? చెప్పినమాటనే పది మార్జు పదిమందికి చెప్పాడా? 

ఇదే పురాణాలలోని పునరు కి క్రివె వై శిష్ట్యము. పురాణాలసంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్ని 

వ్యాసుల సంఖ్యగు గూడా ఇరువది ఎనిమిది అని సం_పదాయము చెబుతున్నది. 

(వతి కల్పానికి ఒక వా వ్యాసుడు ఉంటాడని అంటారు. దీన్ని బట్టిగూడా వ్యాస 

నామము బిరుదనామమే. డాక్టరు, ఇంజనీరు, ఆఫీసర్ ఆని వ్యవహరించినట్లు 

వారు నిర ర్రీంచే ధర్మాన్నిబబ్టి వచ్చేపేరే అయిఉంటుందని అనిపిస్తుంది. (పధా 

న పురాణాలు పదునెనిమిది. అవి సాత్త్విక, రాజస, తామస పురాణాలని మూడు 

విధాలుగా విభజింప బడినవి. పుఠాణాల పేర్గను వినండి, 

“మద్వయం భద్వయం చైవ _బ్యతయం వ చతుష్టయం 
అ న పద్ధింగ కూ స్కాని పుఠాణాని పృథక్ పృథక్“ 



బర్ 

మత్స్య పురాణము, మార్కండేయ పురాణములు మద్యయంలో అంతర్గత 

ములు. భదయమనగా భాగవత ,భవిష్య పురాణములు. (బ[కయ మంటే (బహ్మ 

పురాణముః (బహ్మవై వ్ర ర్త పుఠాణము, (౬ వ పురాణము, వరాహ, 

వామన, వాయు విషు పురాణాలు వచతుష్టయముచే సూ చితములు. అ అంటే అగ్నీ 

పురాణమున, “ని నారద ము. 

మద్యయమ్ _ మత్స్యః మార్క ండేయ పురాణాలు 

భవ్యయమ్ . భాగవత, భవిష్య పుఠాణాలు 

(బ[తయమ్ - దిహ్మ, [బ్రహ్మ ౩డ, (బహు వైవర్త ములు 

వచతుష్టయమ్ = వరహ, వామన, వాయు, విస్తు పురాణములు 

ర షే అగ్ని పుఠాణము 

న షై నారద పురాణము 

పద్ ట్ట పద్మ పుఠాణము వ్ న్నిటిని సాత్విక, రాజస, 

లిం ప లింగ పురాణము తామస పురాణాలుగా పునర్వ 

జ గరుక పురాణము ర్లీక రిసారు, 

న కూర్మ పురాణము 

స్కా - స్కాంద వురాణము 

ర్త ల 

వీనన్నింటిలో భాగవతము క లప్టక్ తను వరి వర్షిసూ అత్మిపశ స్ట సమయినది. పురా 

ణాలన్నీ ఒక ఎత్తు భాగవతము మాతము ఒక ఎత్తు అని పౌరాణికులంతా 

ఒప్పుక కన్నారు. భాగవత పురాణములోని దళ కమస్కంచాన్ని మ్మాతమ ఇక్కడ 

(గహించి అందులోని ను.డరవర్ణనలశు దిడ్మాాతంగా ఉదహరిస్తాను. 

బుతున ర్ణనము 

(పక్ళితి వర్ణనములో వాల్మీకిని మించినకవి తేడని ఆంటారు. తెలుగు 

కవి (శీ శీ రామాయణ. చదవనార 6 కించి పిరపళుడె రసి తరంగాలలో తేలిపోయి 

ఇఎ చకపవిశ తరువాత కవిత్వం చెప్పఉమంటి సాహస మనని తలపంకి. చినాడట, 

ఇక్కడ మచ్చుకు వ్యాసుడు భాగవతపురాణంలో చేసిన బుతు షర్ణనాన్ని చూని 

ఆనందాన్ని మనము కూడా పంచుకుంధామా? బాల్ఫ్మీకితో పోజటీపడవభెనం టి అద్ది 

ఒక్కవ్యానునికె సాధ్యము, 



“త్తత్రః ప్రావర్త రత (పా వృట్ సర్వుసళ శసముద్భవా, 

విద్యోత మానపరిధి ర్విస్ఫూర్డిత నభ భ స్తలా, 

సాం్యద సీలాంబునె నెర్య్యూమస సవిదు 
ఆ 

అస్పష్ట జ్యోతి ఠరాచృ్చన్నం (బపు హ్యూవ 

అష్టౌమాసాన్ నిపీతం యద్ దూమా్యోక్రమయ వను, 

స్యగోధిర్మో ఎకు క్వ మారేభే పర్దన కాల ఆగలతే. 

తపః కృళా "దేవమీఠా i -వర్షీయసీ నుమా 

we యథివ కామ్య తపస సను నుక సం్యపాష్య త త్ర్రృలమ్ 

నిళామ.ఖేష ఖదో్యోతాః తమసాభాంతి న _గహోః, 

యథా పాపేన షావలడో నహివేదాః కతెయుగే 

హరితా హరిఖిః శ మెరిం_దగోపెశ్నో లోహొత్తా, 
మో వీ శ ఇ ఉచ్చిలీం[ధ కృతచ్భాయా నృణా 

నేతాజి స కర్షకొణాం మువం దదుః, 

(౮ 

గ Ge 
టో రి గ A Ee “i 

ధనినా ముపతాపం చ డె డె వాధీన మజానతామ్. 

సరిష్భిః సంగతః సిం ఛుచ్చుక్షుటే ? శ్యసనోర్మి మాన్, 

అపక్వయోగిన క్ని త్తం కామా కం గుణయుగ కథా. 

గిరయో వర్షధారాభి ర్హన్యమానా న వివ్యధుః, 
అభిభూ యమానా వ్యసనై ర్యథాధోక్షజ చేతజః. 

మార్గా జభూమవ్చ కి సంవెగ్దా సంణిశృన్నాహ్య సంస్క్యృతాః, 

నాభ్యస్యమానాః Lశుకయో ద్వి జే *కాలహతాయథా. 

థనుర్వియతి మాహేం[దం నిర్గుణంచ గుణిన్యభాల్, 

వ్య కె గుణవ్యతిక రేఒగుణవాన్ పురుషోయథా. 

పీత్వాపః పాదపాః పద్భిరాసన్నానాత్మ మూర్తయః 

(పాక్ ఇమా సపసా(శాంతా యథాకామాను' సీకయ్యా 

దేనవో మందగామిన్య ఉధోభారేణ భూయసా, 

యయుర్భగవతాహూూతా (దుతం _పీత్యా స్నుతస్త ససిః,” 

(భాగ వతం దశమస్కందం) 



we 
న 

పులతో చుట్టుపట్ల (వ టా aa వెలిగింపజేస్తూ మనోహర మె (వవ ర్రింప 

సాగెను. ఆకాశము చిక్కని నలసిమేఘాలతో మెరుపులతో, ఉరుములతో అస్పష్ట 

మైన (పకాళముతో ఒప్పుసాగెను. ఆస్పష్టజ్యోతి ఆకాశాన్ని కప్పీవేయగా ఆ 

ఆకాశము సగ ణ|బహ్మమువలె (పకాళించెనట, భూమి నుండి ఉదక రూపమైన 

సంపదను కాలము ఎనిమిది నెలలు కడుపుసిండా _తాగినేనీంది, ఇప్పుడు పర్ణ 

న్యుడు అనగా వర్ష దేవుడు జలధారలను విడిచి వెట్టడం మొదలు పెట్టాడు, ఎండ 

క్ష కక కృశింక 'సపోయిన భూమి వర్షదేవుని క కృపవలన తడిసి సషమ షమయ్యను 

ఏదో ఒక కోరికతో తపస్సు చేసేవారి కరర ము క కృశించి తిరిగి ఫలము 

లభించి నప్పుడ రై వుష్టమయిపోతుందికదా! ర్యాతిళ్ళు అంధకార ము నిండిపోతుంది. 
మిణుగురుపురుగుల కాంతియే తప్ప, (గహముల కాంతి (పకాశమా మానముకదా. 

కలియుగములో పాపము పెరిగినందులకు పాషండమత ములు వ్యాప్తి పిలోనికి 

వస్తాయిగాని వేదములకు ఆదరణముండదుగదా! పచ్చ సి గరివెరుగగా భూమి 

అకుపచ్చ చీరకట్టు కున్న ముడై డువువరె కనిపించింది, ఇంచగ్ పాలనే పురుగుల 

వలన తములపాకు న మిలి పెవవ ఎల్జిపడినట్టయిందె. కుక గ్రాగొడుగు ఆనే ఛ్యతము 

కింద లక్ష్మీదేవివలె (పకాళించించి భూయాం. సిస్యసంపద గ్ర దె జాధీనము, దేవుడు 

తలుచుకుంటే రై తులకు విశేష ధాన్యాని a] పండించి కచ్చి వారీకరువును తీరుస్తాడు, 

ఈ సంగతి తెలియనివారు రైతుల జీవితాలను పిడికిళ్ళలో బిగించుకొని ఉంచిన 

ధనికులు. రైతులు సంపద వారికి కంటగింపఆయింది, గొలితాకిడికి అలలు ఎతి 

కొడుతూఉంటే నదీ ముఖముల వద్ద సము(దుడు క్రో భించెను. (తిగుణాల సంఘర్షణ 

తో కామ భరితమైన ఆపక్వాయోగి చితము అతని యోగమింకా పక్వదళను చేరు 

కొనకముందు ఆ=తటి కోభనే అనుళవిస్తుంవి, జలధారల దెబ్బకు గూడా పర్వతాలు 

చలించలేదు. ఇఢోక్షజుని యందు మసన్సు లగ్నము దేని నభక్తులకు ఎన్నిక ప్ట పషృములు 

వచ్చినా చలనముండ దుక దా! గడ్డి ఆడ్డడిడ్డముపెర్గి మార్గము చదునుచేయనందున 

ఏదోవ, ఎటు పోతుందో తెలి తట సందిగ్గమయిపోయింది. అభ్యాసము చేయ 

కొండా కాలదోషము పగ్ధ్న వేవములూ అసంస్కృతములై సందిగ్గ గ ములయిపోతవి. 

శబ్దం సణకమాకాళమ్""' అని శాస్తా9లు చెబుతున్నవి. అంటే ఆకాశ ము యొక్క- 
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గుణము శబ్దము శబ్దమాకాశము గుండా [పయాణము చేసి ఒకరిమాట మరిఒకరికి, 
వినిపిస్తుంది. ఆకాళము ఆవిధంగా గుణవంతము, వర్షాకాలములో అకాశంలో మెరిసే 
ఇం(దథనుస్సు మ్మాతము నిర్గణము, అనగా అల్లెకాడు లేని ధనుస్సు అ) 
భావము. ఒక్కొక్కప్పుడు గుణహీనుడయిన పురుషుడు గూడా గుణముల, గుణ 
వంతుల సాహచర్యముకో పకాశిస్తూ నే ఉంటాడు. పాదపములు వేళ్ళకో సీటిస 
(తాగి అనేక రూపములను థరించెను. ఎండలకు ఎండి, అలిసి ఇప్పుడు విశ 
మించినవి ఆచెట్టు, పొదుగుల భారముతో ఆవులు మెల్లమెల్లగా నడుస్తూ, శ్రీకృష్ణుడు 
పిలువగనే ఆశందంతో పొదుగు చేపగా, వడివడిగా గోపాలుని వద్దకు చేరుకొనెను 
ఇవె భాగవతము దళశమస్కందములో వర్షావర్ణనము. ఈ వర్షముతో గొల్పవిల్లలను 
వెంటవెట్టుకొని చెట్టుచెట్టూతిరుగాడుతూ, బావిగట్టునో, చెరువుగట్టునో కూర్చొని 
కమ్మకమ్మగా వెరుగన్నము ముద్దలు తీన్నాడట. ఇది అతి మధుర వర్ణనము 
అయితే వర్షాన్ని సగుణ[బహ్మముతో అపక్పయో గి చి త్తముతో, గుణహీనునితో, 
భకుల మనస్సులతో క్షీణించి సందిగ్ధ సితలో ఉన్న వేదములశో పోల్చడం భాగ 
వతము _పధానుగా త త్త్యకాస్త్రగంథమని నిరూవిస్తున్నది. (పకృతి వర్గనాన్ని 
_పస్తుత వస్తువర్ణన=తో జోడించకము చాలా గొప్పశిల్పము. వ్యాసుడిందు 
అ.దె వనినచయి, 

ఫ/ 
శర ద్య ర్త నము 

“శరదా నీరజోత్పత్త్యా నీరాణి _పకృతిం యముః, 

(భష్టానామివ చేతాంసి పునర్యోగ నిషేవయా. 
సర్వస్వం జలదాహిత్యా విరేజుః శు_భవర్చసః, 

యథా త్య క్రెషణాః ఇంంతామునయో ము క్తకిల్మిషాః, 

గిరయో ముముచు స్రోయం క్వచిన్నముముచుః శివమ్, 
యథా జ్ఞానామృతం కాలే జ్ఞానినో దదతేనవా. 

నై వావిదన్ క్షీయమాణం జలం గాధజలేచరాః 
యథాయు రన్వహం క్షయ్యం నరామూఢావటుంబినః. 
కెదారేభ్య న్వ పోఒగ్యహ్హన్ కర్షకా దృఢ సేతుభిః, 
యథా (పాణే 8 _సవజ్ జ్ఞానం తన్నిరోధేన యోగినః, 

ఫర ర్కాళుజాంస్తైపాన్ భూశానా ముడు పోఒహరత్, 
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దేహధిమానజం బోధోముకుండో (వజయో షితామ్. 

ఖమశోభత సిర్మేఘం శరద్విమల తారక మ్, 

సత్వయు కం యథాది తం శబ్ద (బహ్మార్గ దర్శనమ్ు* 

అఖండ మండలో వ్యోమ్ని రరాజోడు గణే 8 శనీ 

యథా యదుపలిః క్ష వృష్టి చకావృతో భు విం 

ఆశ్చిష్య సమశీతోష్టం పసూన వనమారుతమ్, 

జనస్తాపం జహుక్షోప్యో న కృష్ణహృత చేతసః,'' 

శరదృతువు వచ్చింది. సరోవరాల్లో కమలాలు పుష్పించసాగినయి. (భష 

డయినవాడు తిరిగి యోగాన్ని సాధించి మనస్సును నీమితపరచుకొన్నట్లు 

నిష సిమితము కాసాగి:ది. వర్షాక లంలో ఉండే బుడగలు, ఒడుదుడుకులు, 

నురగలు, వరదలు సిటికి కవివ్వడు వఘాలు తమ నర్వనస్వమయిన జలాన్ని 

వర్షించి న్వచ్భంగా, (పకాశళిస్తూ దూదివింజలవలె తేలిపోసాగినవి. కోరికలను 

త్యజ చి, మాలిన్యమును కడిగివేసిన ముషల మనస్సులు గూడా ఈమేఘాలవలెనే 

స్వచ్చ్భంగొ, నిశ్చింతగా ఉన్నాయి. 

కొండలనుండి పనలు సీన్స సవిస్తూ ఉంది. మరొకచోట లేదు 

జ్ఞానులు జ్ఞానామృతాన్ని శిష్యులకొకి కిచోం పంచుకూ మరొకసారి పంచక ఊరకే 

sues చిన్న చిన్న గుంఓలలో, వాగులలో ఉండె సీరు [క్రమంగా ఇంకి 

పోసాగింది. వర్షర్తు వులో వలె నసిండావీకు ఉండడము అసంభవముకదా! ఈస్థితిని 

ఆ జలాశయాలలో ఉండే మూఢ జలచరాలు గమనించ లేకపోయినవి. మూఢ 

లైన సంసారులు కూడా వాసివలినే రోజు రోజుకూ క్షీణించే ఆయుర్దాయాన్ని 

(గ్రహించలేరు. గట్టుకట్టి వరిమళ్ళలోనికి వీటిని మళ్ళించి, నిలబెకుతున్నారు. కర్ష 

కులు తు నిరోధించి యోగి జ్ఞాన సాధనను చేసిన రై, ఈ కర్షకులు 

గూడా తగిన (ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నారు శరత్కాలంలో ఎండ తీక్షంగా ఉంటుంది- 

ఆ ఎండవేకిమిని చంద కిరణాలు హరించివెస్తున్నవి. ముకుందుడు గోపికల దేహాభి 

మానజమైన తాపాన్నీ అభి హరించివేసినాడు. దేహాభిమానము మిగిలి ఉన్నంత 
కాలము భక్తుడు తనసర్వస్వాన్ని భగవంతునికి ఆర్పించలేడు, అందుకే ఆగోపికలక్టీ 

పరీక్ష. శరత్కాలంలో వే ,ఘాలు తొలగిపోయి, స్వచ్చంగా (వకాశించే నక్ష తాలతో 

ఆకాశము సుందరంగా కనబ్లడింద్లి, ఆ ఆకాళము శబ్ద (బహ్మార్థ దర్శనమైన 
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స్తా త్వికభావయు కమయికగ ఉ తవ 
or a జే 

మువలె నిర్మలంగా ఉన్నది. గొల్బపిల్ణలు శ్రీకృషుని 

చ్వువేయగా వారిమధ్యలోనతడు నక్ష క్షరాలమథ్య అఖండ మ మండలాకార మతో 

ప పకాశించే చందునివలె ఒప్పెనట. ఈ బుతువులో గాలి పూదోట మీదనుండి 

వీస్తూ, సుగంధాన్ని వెదజల్లుతూ సమీ ద మెనది, ఆవిభమైనగాలిని కౌగిలించు 

కొని జనులు తాపాన్ని తొలగించుకొని. గాసి శ్రీక్సషుడిసే ధా౭నించే గోపికల 
అ త్రీ 

వ పము మాగతము తగ దాయెకు. 

నము గూడా వర్తావరనమువలెనే యోగలను,త పస్సు,త త్వాన్ని 
ణ ఇకాలీ క | 

క్ ఇం నా i; 

“బర్హాబడం నటవర వపుః కర్ణయోః కత్రి 
క్ 

బీభద్ వాసః కనక కవిం జె జయంతీం చ మాలాం, 

రంధాన్వేజోర థరసుధయా పూర యన్ గోపవృందై 8 

వృందార ణ్యం స్యపడర మణం _పావిళదీత క్రీర్డికో” 

ధన్యాః స్మ మూధఢమతయే=పి వ cg ఏ 

యానంద నందన ముపాత్తవిచి్యితచేషమ్ 

ఆకర్ష్య వేణురణితం సహక: సొఠాః 
ణ Y్జ 

పూజాం దథర్విర చితాం (పజయావలొ'కె ఆ 
|, 

వ 

శరత్కాలంలో నటవర వషథభాత ఆయిన ఎడు నెమిలిపింఛాన్ని 

ధరించి చెవిలో కర్పికారాస్ని తురిమి, పచ్చల చెలాన్ని ంచి, వై జయంతీమాల 

కంఠిసీమ నలక రించగా న అడుగులతో మం సనం రనాన్ని [పవెశించి 

వేణుగానము నారంభించెనట. చామోదచని మోపిని తాకిన చణువెంత థన్యము 

వెణువుఠరంధాలను తన ఆథరామృ ఇతింతో సిం వెనుగ దా కృష్ణుడు. ఆవేణుగానాగికి 

(పకృతి అంతా పరవశించిపోయింది. బింకలకు గానమంటే (పీతి ఎక్కువ 

ఎనో 

స, 

UX 
td 

5 "కస 

మూఢమతులై న ఆడజింకలు గూడా తమ (వీయుశై న కృష్ణ సొరముల సాహ 

sa Fp An “ళన శీకాయ న చర్యముతో ఆనందాన్ననుభవించి విచిత్ర వేషాన్ని ధరించిన శ్రీకృష్ణుడిని చూస్తూ 

ఆతని వేణుగానాన్ని వింటూ (పణయద్యషిని పరమాత్ముని పెకి సారింప జేస్తూ 
రబ స ద అజా 

అతసిని మనసార పూజించెను.గోవులుగహూడా కర్ణపుటాలను రిక్కించి కృష్ణముఖము, * fm 



నండి [ప్రవహించే చేణుర వామృతాన్ని పానం చేసినవి, చెల్పకొమ లమీదినుండి 

పక్షులు పునులు కన్నా కెప్పుకియ కుండా ట్రసృష్థని చూస్తూ ఇతర విషయూల 

నశ్నించిని విష్. పెప్ట వేణు ననా విన్నారట. నదుజలోనికీ దిగి కృష్ణుడు చేణు 

గానాన్ని చేస్తూ ఉంటే అ నదులు గూడా ఆపరి ని తమకమ.తో అలలనే బాప 
3 Br 

వేబుగానములోని అలౌకికమాతురంము. లీలాళు సక “కృవకరాముతి'* కావాంసి 
డి కణ ణ జ ర్ 

రచించి సహృవయులక మృతాన్ని పంచిపె "నాడు, 
౮ u టు 

“కనూరీ 8లకం అలాటఫఎని' వంచే (సనిద (కాలు కృషకరామృతము 
ఇటీ 6 0 రణ ణి ౬ 

కై, చేటగానమాధవా ఏన్ని మధురతరంగా వర్ణించినవాడతడు, 

మమవాచి క ae ర కణీకావీకా పికాపి, 
ణు 

బాలకృష్ణు సి కిశోర మగ్ధమూ ర్తి కమసియము,. ఆతసీ ముఖకమలము 

వెణువు యొక్క క అనాదాన్ని ౪ మధురిర వాన్ని ఆ దరించినది. ఆతని 

మోవి తాకగానే చేబుొదానికెంత మా సరం మచి బంక ఆటు మాధుర్యంలోని ఓస్ గై 

కణిక, ఒకే ఒకి కణిక, ఐదో ఓఒకఎజమంతి అంశము తన కవిత్వంలో కలిసి 

దాన్ని రసవంతం చేయాలని కపకోరుకునా+డు. కణిక ఎందుకు వేణుగాన 

సాఠాన్నే తనదిగా చేసుకు న్న్న మధుర కి విత ఆవి, థః న్యుడా లీలాశుకుడు, ర్రికృ ఎప క్ష 

కేవలము గోవినుదనుడా? కానేకాడు దెపఖలుందరి 

చ్రశ ప పదత త్వాన్ని బాగాఎరిగిన గోపికల సిజమెనఖికులు న కర 

మన మరురకవిత. ఒకటి రెందు శోకొంగు వ _తమిక్కిడ ఉదహరడిెని-ను, 
మ "ఇం. బాకాలు 

తవ కథామృతం తప్త బివన?౭ 

కవిభిరీడితం కల్గషువపహామ్, 

వ మో (శవణమం గలం (శీమదాతతం, 

భువి గృణంతి తేళూరిడా జనాః, 

చలని యద్ _వజాచ్చారయన్ పహన్,; 

నలిన సుందరం నాథతే పదమ్, 
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శిలతృణాంకు ర్రేః సీదతీత్రినః, 

కలిలతాం మనః కాంత గచ్చతి. 

ఆటతీ యద్భవానాహ్న్న కాననం, 

_తుటి యుగాయతే త్వామ పశ్యతామ్. 

కుటిల కుతలం _గీముఖంచతే, 

జడ ఉదీక్షతాం పక్ష్మక్సృద్ దృశామ్. 

కృష్ణా సీ కథ సంసార దుఃఖమునుండి విము క్రిని కలిగించే అమృతము. 

సకల కల్మషాలను పోగొట్టెవి-చెవుల కింపైనది; కవులచేత గానంచేయబడినది. 
_పజలంతా శీమంతమైన ఆ కథామృతాన్ని గానంచేసి ధన్యులవుతున్నారు, సీవు 

గోవులను తోలుతూ (వజ భూములలో తిరుగుతూఉంచే, మామనస్సులకెంత బాధ 

కలుగుతుందో తెలుసా? సీపాదము తామరపూవు వలె మెతనిది, ఈ అడవిలోని 

గండశిలలు, గడ్డిగాదము నీపాదాలకు (గుచ్చుకొని బాధ పెడుతుందని మేమెంత 

బాధపడతామో తెలుసా? పగలంతా నీపు అడవిలో తిరుగుతూఉం టే సిన్నుచూడని 

మాకు క్షణమొక యుగంగా గడుస్తుంది. కుటిల కుంతల ముల (నొక్కు. నొక్కుల 

జుట్టు) తో [శీమంతమైన నీ ముఖారవిందాన్ని చూడ డాసికీ కనురెప్పలొకటి ఆడ్డు 
ఒచ్చి పడ్డాయి. 

ఈవిథంగా గోపికలు విడుస్తూ ఉంటే వారిముందు మన్మథ మన్మధుడు 

పీతాంబరుడు వనమాలాధారి చిరునవ్వు నొలకిస్తూ (వత్యక్షవై.నాడట, 
కృష్ణ నారాయణం వందే కృష్ణం వందే [వజ్ఞ పియమ్, 

కృష్ణం దె దె కపాయనం వందే కృ ఎప్టం వందే పృథాసుతమ్, 

విష్ణురూపుడైన కృష్ణునకు వజభూములలోని జనులకు (పియతముడై న 

కృష్ణునకు చ దె కపాయనుడ యిన కృష్ణు నకు కుంతి పృథ) సంతానమయిన కృష్ణునికి 

నమస్కార ము. కథానాయకుడు కృష్ణుడే, కథ చె ప్పేవ్యాసమహర్తి కృష్ణుడే. న్ 

కారుడు కృష్ణుడే. గీతోప దేశామృతాన్ని అస్వాదించిన అర్జునుడు క ్రప్పుడె. “సర్వం 

కృష్ణమయం జగత్” అని తోస్తుంది 

అవధూత లక్షణాలు 

“జ నేషు దహ్యనేమ. కామలోభదవాగ్నినా 

న తప్యస్నేగ్నినా ముక్తో గంగాంభస్థ ఇన ద్విపః” (ఉద్ధవగీత) 
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కామము; లోభములనేవి కార్నిచ్చులవంటివి. అవి జనులనందరిని దహించి 

వేస్తూనే ఉంటవి. ఇందాదులు కూడా వీటికి ఆరకీతులుకారు, కాని అవధూత 

మతము ఈ చిచ్చులో దహనము కాకుండా నిమ్మకు నిరెత్తిగట్టుండ గలడు. 

గంగానది జలములోసికిదిగి en ఏనుగుకు ఎక్కడై నా నిప్పంటుకుంటుందా, 

ఇక్కడ జనకమహారాజుకధ గు రుకు వసుంది. _ మిధిలానగ రానికి 

నిప్పంటుకుందని జనము గగోలు పడిసోతుండగా తనకేమి పట్టనట్లు గురూప దేశాన్ని 

వింటూ కూర్చున్నాడట జనకుడు, అంతకన్న జాని ఎవడు? ఖ్, 
జ f 

మీథిలాయాం (పదీపాయాం నమే 'దహాత్తి కించన” 

అవధూత ఆంటే శరీరంమీద ఎట్టి విమమకారము లేనివాడు. బంగారాన్ని 

మట్టిని సమానంగా చూసేవాడూ, గ్ గొప్పజ్ఞానీ, అనిఅర్థము. వ్యాసభగవానుని 

కొడుకు శుక మహర్షి, భాగవత పుఠా ణాన్ని చెప్పినవాడు ఇతడు, వివస్త్రలై జల 

క్రీడలో ఉన్న చట శుకుడిని చూసి చలించలేదట గాని వ్యాసుని చూసి వెంటనే 

వస్తాలతో శరీరాలను కప్పుకున్నారటి. ఇది ఇద్దరికి ఉన్న ేదము శుకుడు 
గృహస్థుల ఇండ్లలో గోదోహన కాలముకూడా అంబే ఆవుని పీదికే వరకు ఎంత 
జి అధ ఈ న్పిష్టపడుతుందో అంతకాలము కూడా నిలిచేవాడు కాడట. చాలా నిరాడంబర జీఐ 

అతడు. అతడు నడుస్తూ వాతం టే చుట్టూ పిల్పలుచెరి వెంటవచ్చేవారట, హయ 

పరమహంసయే. 

అవధూత లక్షణాలను భాగవతములోని ఏకాదశ స్కంద ములోని ఉద్ధవ 

గీతలో వ్యాసముని వర్ణించి చెప్పెను, ధ్రీకృష్లుడు అవతార మును చాలించే సమ 

యములో ఉద్ధవుడికి చెవిన బోధ సాఠాంశమే ఉద్దవగీత. ఇక్కడ యదువు 

అనే ధర్మజ్జుడయినరాజు కవి, తరుణుడు, (బహ్మణ్యుడు భయము నెరుగనివాడు 

ఆయిన అవధూతనిట్టు (పశ్నించెను; 

క క్చృత్రో బుద్దిరియం [బహ్మన్నక ర్లుః సువిశార్రదా, 

యామాసాద గ్టిభవల్లోక ౦ విద్వాంశ్నరతి బాలవత్, 

(పాయో ధర్మార్ధ కామెషు వివిత్సాయాం చ మానవాః, 

హెతునై వ సమీహంతే ఆయుషో యశసః (శియః 
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గయినన్తోనా వు, నీలవాడు అమాయకంగా సన. స బముదిన్తుత్  బలగనటు 
% oe) ఇ 

ఇ లం లి Yr లాం. డా 9 జ Vs క్ు మంగ మాళ క - కరము. జాలుడేనా సిశి,ంతగా ఉండాలి, లదా నీవంటి 
లు భం 

త్రి థు 
లో 

న్ 

(తగణజాదితునకయినా అదిసాఢంము కావాలి. సీఎసిత్తి వినెట్టు చేడకొన జాలితీవి? 
లల శై యు స్ స్ ల 

కంనో మానవులు ధర్యారకామములను సేవించే విషయంలోగాని, ఆత్మ: జిజ్ఞాస 
థి 

గాని నీదోక పమోజకాన్ని దృష్నలో పెట్టుకొనే (పయత్నం కంర 
ఏసీ Ele ట 

అయుసస్థము యశస్సు, ధనము అవినృద్టిచండాలనే కోరికతో వారు |జివర్గ సాధన 

కొరకు పాపబడుచూ ఉంటాను, కాని సీపు కవివి, దక్షుడవు, సుభగుద వు 

2 emt nd aad ల్ | య రి అిరాలో 
(ao సొషవమున్సవభాడప్ప, అమృత కూ షణుడవు, ఈతయినప టికి, ౧౫ కసిని 

టు ol a} 

స్యయంగా చేయవు, చేయాలనీ కోరికగూడా సీలోఉండదు. జడునివలె, పిచ్చివాని 

వత, వీళాచ-వలె సీపీ ఏమివంచు కోకుండా ఎక్ ఎండ గలుగుతున్నా వు? ఆత్మా 

రాముసిలో నీవు సదా రమించగల్లడానికి కారణమేవి.టి? చెప్పు, నీవేవిధంగా ఏకాంత 

వనాని గశుపనల్షుతున్నావు! బంరన ఫీవియ్యనయాలను విషయాలనుండి మర 

లించి వాటిస్తర్శను స చెప్పగలవు.) 

ప ఎ AN టం కళా రొ 
ఈ] పశ్న: న సమాధాన Bees వచ్చిడింటుంది! నే అ గొప్పయా గాన్ని 

తో _ ౮ గ్ | 
సాధిం చాననీ అవధు రాజై pC శాక స్వర్గలోక సంతి ఒక దివ్య పుష్పాన్ని రిస 

గి 

ఆగ్ని తాన్ని తెచ్చె దో మహిమతో ఇంత సాధించితినని చెబుతాడా? చూద్దాము, 

గా జ్ జో 
అవధూత సమాధాన మిది 

“పృథీఏ వాయు రా కొక మాపోఒగ్ని శ్చం౭(దమా నవి 

ష్ సింధుః పత డో మధుక్ళ ప్రద ఒక 

మధుహా హారిజో మీనః విబలాకు కురరోజర్వకః 

కుమారీ శరక్కర సర్ప ఊర్జ నాభిః ను పేక త్ 

ఏతేమే గురవో రాజన్ చతుర్వింశతి రాళ్టశితాఃి” 



LOLS సె + Fad a జ ఎక my జొ జాకి త రా జ శ జ నే అ id ఇంత గొప్ప జధ్యాల్యకి పదాగ్యు అనుక వడానికి అవధూత చెసిన సాదన 
న్యా ఖీ 

వ లి 
7D ఇ అగో సో ల ఆలు. క వ్ల రా ఇద ౪4 శ 6 -= ఇట (లో ఖం తా ఎటు ఆన ఏ చాలు (ట్ర నకు ఇరువడివా రు" 
Ar చః ) LL 

టి 

అండి MM nn fh Em > జ జరు నాళ ద యిది! ఏతుప్పులునాంరు. నేల _తకదులా? కాదు, చాాంవర్ చూదాము శ ఖు (యె ॥ 
క రా క Ce ర్న ర్తి ఇ ' ca మ్స భూమి గాలీ, ఆకావము. ఎకు, ఆ ఇవి పంచభూకాలు, సూర్యుడు, దం డడు 

un 

కు రు లోకసాక్షులు ఈ ఏడుకు గురువ్పలు కావడం సహజము వీరుగాక పొవ్రర ము 
Ww pga BE a కొండ య. సింధును పత సము: తనక ఏ గు, తేనెతెట్టను గ గ్ "ట్ట తేనెను సంపా 

చేప 

౨, గాలివ. యోగి ఆన్నివిషయములలో తిరుగుచూ, _పపంచము లోని ఏ 

పసువృను అంటి య్ కొని ఉండడు, గంధవపహుడయిన గాలి గూడా 
మానాన 

ఆంతేగదా! సుగంధద ర్ల ధాదులు గాలికి అంటవు. 

/ 

ఏ. ఆకాశము ఏ. ఆకాశము పంచ మహాభూళములలో గూడ నూక్ష్మత మము 

విభువు, ఆవిభ కము ఈత త్రము సర్వవ్యాపి ఆకాశము వంటిదే ఆత్మ అని 

యోగి తెలిసికొని ఆక్కాను సంధానమునకు _పయత్నించవలిను. ఆత్య్మగూడా 

స్థావర జంగమాలలో అంటె కదలిక ఉన్న వానిలో లేనివానిలో ఆంతర్తి 
తమయి ఉంటుంది. ఆకాశము సర్వవ్యాపి ఆయిఉండిగు*తా నిస్సంగ ముగా 

దేనినీ ఆంటి పెట్టుకొనకుండా, దేనికి అందకుండా ఉంటుంది. అదే గుణమన్న 

ఆత్మను తెలియజేయు గురువు ఆకాశము. 

4. సీరుః. సీర నస్వచ్చము (పకృత్యాన్నీగ్గము, మధురము మానవులను 

తన దర్శన స్పర్శన, కీర్తనాదులతో వుసీతము చేయునది, ఈ నీటి 
పపిితతను గు _ర్రించిన జాతి గనుకనే భరతజాతి ఆసేతు శీతనగము తీర్థ 
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యా(తాస్థానాల నేర్పరచుకొన్నది. ఆపట్లేముని గూడా నీటికి మి|త్రుడై. 

సిజిని గురువుగా భావి.చి ఎదుటి వారిని పుసీతులను చెయును, 

(౮౮ . అగ్నితేజస్వి తపన్సు చేత దీప్తిమంతుడు దుర్ధర్షడు (ఎదుటి వారు కించ 

పరచలేరగ్నిన్సి. కడుపేశాజనంగా అందే గిన్నెగాపెట్టుకొని సర్వమును 

భషించేవాడు ఆమినప్పటికిని ఎట్టిమలమూ అగ్నిక ంటుకొనదు. అగ్ని కతునే 

ముని వృ త్రినవల:బించిన వాడు తేజన్వి దుర్దర్దుడు (కలి తీర్చుకో వడాన! 

సామ్మగిని గాని, సాధనాలను గాని కూర్చుకొనక కడుపులో పట్టినంత తినే 

వాడు అంతకుమించి దాచుకొననివాడు, అన్నీ అనుభవిస్తూ గాడా ఏ మలము 

అంటనివాడు అనగా బొగ్గుల వ్యాపారము చేస్తూగూడా చేతులు నల్జబడ ని 
వాడు. ఈవిషయములో అగ్నియే ఆఅనభఘాూతకు గురువు, ఒకొక ప్పుడగ్ని 

అదృశ్యరూప ములో మరొకసారి కంటికి కనిపించే రూపములో మనుష్యుల 

చేత పూజల నందుకుంటుంది, అదృశ్యరూపంలో ఉండే వై తానికాగ్నులు 

సమిధల కొరకు అడవికి పోయి తిరిగివచ్చే మునులను తపోవన _పాంగణ 

ములో ఎదుర్కొంటాయి, అని కాళిదాస మహాకవి ర ఘువంశకావ్యములో 

చెప్పెను చూడండి. 

“పూరక్ణిమాణ మద్భళ్యాగ్ని _పత్యుద్యాతై స్తపన్వి భిః'' 1.49 

ఉన్మత్తునివలె కనిపించే యోగిలోని జ్ఞానము గూడా నివురుగప్పిన నిప్ప 

వంటిదే, అగ్నిలో ఆహుతి సమర్పించిన దాతలకు ఆరిష్టములన్ని నశించి పోతాయి 

ఇదివరలో ఉన్నవి; ఇక ముందు జరుగ బోయే ఆశుభాలనన్ని టినీ అగ్నితుడిచి చెడు 

తుంది, ఆడే విధంగా దాతలు ఎవరై నా మునులకు దానంబే స్తే ఆదాన ఫలముగా 

వారి అరిష్టములన్నీ నకించిపోత వి. 

6. చళదుడు 3. కాలగోత్తి అవ్య కము, చందుని కళలు మారుతూ 

ఉన్ని దేహము జన్య్మకాలము నుండి, శశానము చేరే వరకు మారుతూనే 
ఉంటుందిగాని ఈ మార్పులతో ఆత్మకు (పమేయము లేదని తెలిసికొన 
వలెను. ఈ రూషంలో చందుడు అవధూతకు గురువు, 

స్ట సూర్యుడు ల సూర్యుడు చేయి కిరణాలతో భూమి మీద నుండి నీటిని 

[గహించి (పీల్ని) తిరిగి ఆనీటిని వర్షరూపములో భూమి మీద వర్షింప 

జేసాడు 



వ్ 

“సహా హస గుణము |త్సుషు మాద తే హిరసం రవిః? అని రఘువంశ 

దే. మాటను చెబుతున్నది. ఆ నీటివై సూర్వున కెట్టి మమకారమూ  ఉఊ&ండదు. 

ప్రేయోగి ఇంయ్యదియాములద్వారా ఇంద్రియార్థ ములను (గహించి తిరిగి ఆవసరము 

)గినప్పుడు వానిని ఇతరుల [పయోజనము కొరకే వినియోగిసాడు, 

8. కపోతము-.పొవురము : ఎవ్వరితోనూ అతిగా స్నేహ మును గాని, ఆతి 

_పసంగ మును గాని చేయరాదు. దాని పర్యవసానము సంతాప మే. అట్టి 

అనుభవమే పావురానికి కలిగింది. ఒక పాపుఠాలజంట అన్యోన్య [పేమై 

కజీవులై తమ పిల్లలను హోవించుకుంటూ ఉండగా ఒకనాడు పిల్రపక్షులు 

బోయవాని వలలో చిక్కుకొనెను. వాటిని విడిచిపెట్టలేని ఆడపావురము 
తన సంసారము ఆంతా నశించిపోతుందన్న ఖేదముతో మగపొవురము 
వలలో పడిపోయి నశించింది. సంసారమనే వలగూడ ఇట్టిదే. ఒకరికొరకు 

వేరొకరు ఇందులో ఇరుకుకొని పోతుంటారు. మిగిలేది దుఃఖము, బంధమే. 

ఈ పావురము ఉదాహరణము, వ్యతిరేకరీతిలో గురువు, పావురము 

లాగాఉండ వద్దు అనేదు ఇక్కడ సీత్రి, 

0. ఆజగర ము_కొండచిలువః ఆజగర ము తానున్నచొటికి ఎటువంటి ఆహారము 

వచ్చి అందుబాటులో ఉంటే అదే, ఆహారాన్ని తిని తృ ప్తిపడుతుంది, ఆదిరుచి 

కరమైనానరే, కాక పోయినాసరే, ఎక్కువ ఉన్నా, తకు ,-వఉన్నా దాని 

కంతేచాలు. ఆహార విషయంలో ఈ నియమాన్ని పాటించేవాడు. అజగర 

వృ తిని అనుసరిస్తాడు. ఈవిషయంలో అజగరము గొప్పగురువు. ఆహా 

రము లభి:చకందే గూడా చాలారోజులు కదలక మెదలక ఆజగరము 

పలెనే యోగిపడిఉండాలి. దీని వర్యవసానాన్ని భాగ్యానికి వదిలివేయాలి, 

ఆఖుతే ఓజస్సును బలాన్ని నిలుపుకొని నిిదను జయించి పరుండి యుండ 

వలెనాయోగి, 

10. సింధువు ; అప్పుడతడు (పసన్న గ ంభీర రూపుడయి సము[దము వలె 

_ ఉండవలెను. యోగిని నమక పోల్చి వర్షించే ఈ శ్రోకాలను 

చూడండి, 



88 

మునిః (పసన్న గంభీరో దుర్విగాహో దురత్యయః, 

ఆనంత పారో హ్యక్షోభ్యః స్తిమితోద ఇవార్డవః, 

సమృద్ధకామో హీనో వా నారాయణపరో మునిః; 

నోత్సర్చేత న శుషేత సరిద్భిరివ సాగర 8. 

సముద్రము, యోగి ఈ ఉభయులునూ _పసన్న గంభీరులు, చాలాలోల న 

వారుగాన దుర్విగాహ్యులు వారిని కొలుచుట అశక్యము, దురత్యయులు. ఆనంత 

పారులు వారిని దాటివేయుట అసాధ్యము. అత్షోభ్యులు: క్షోభను పొందరు. స్తిమి 

తనుగా ఉండేవారు. నారాయణుని యందు భ కి భావమును నిలిపిన యోగి తన 

కోరికలు తీరినప్పుడు పొంగిపోడు, లేనప్పుడు శుష్మించడు. అందుకే అతడు 
సమ్ముదము వంటివాడు. భగవద్గీతలోని ఈ [కింది సముదోపమను గ మనింపుడు. 

ఆ పూర్యమాశమచల (పతిష్టం సము దమాపః (పవిశంతి యద్యక్, 

తద్వుత్కామా యం (పవిశంతి సర్వే సళాంతి మాప్నోతి న కామకామీ, 

నలుదిక్కుల నుండి జల్యవవాహములు సము[దంలో వచ్చిచేరుకున్నప్ప 

టికినీ ఆ సమ్ముదము మ్మాతము ఉత్సర్పణము చేయదు, చలించదు, ఆపే ఎన్ని 
దిక్కుల నుండి ఎన్నివిథములైన కామవాసనలు యోగి హృదయమును (పవేశి(చి 
నప్పటికి అతడు చలించకుండా ఉన్నందుకే అతనికి శాంతి లభిస్తుంది. “ఆకాంత స, 

కుతః సుఖమ్” అని అన్నారు కదా. శాంతములేని వానికి సౌఖ్యముండదు. అం టి 

కోరికల వెంట పరుగెలే వాడెన్నడూ సుఖపడలేడు అని భావము. 

11. పతజగము ; ఇం(దియ నిగహములేని వాడు మాయా స్వరూవిణ్ 

ఆయిన న్ర్రీని, ధనమును, ఆభరణములను చూచి _పలోభముతో ఆంధ 
తామ్మిసములో పడి నశించును. అగ్నిలోపడి నశించే శలభము గూడా అదే 

విధంగా సర్వనాశ నాన్ని పొందుతున్నది. పతగ్గాన్ని గురువుగా గహించి 

పతజ ము వలె ఆపదకు లోనుగాకుండా మనుష్యుడు తనను తాను కాపాడు 

కోవాలి. 

12. మధుకృత్-తుమ్మెద:.వుష్పాల నుండి కొద్దికొద్దిగా మధువును పీల్చేతుమ్మెద 
_ "పువ్వును నలిపివేయకుండా అక్కడ నిలువకుండా ముందుకు కదలిపోతూ 

తన పనులను సీర గ్రహిస్తుంది. అందుకోపదం సహేత |భమరస్య పేలవం 
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శిరీష పుష్పమ్ న పునః పతక్రిణకి అని అన్నారు. దిరిసెన పువ్వు, 
అతికోమలము. తుమ్మెదకు మూడు జతల సన్నని కాళ్ళుంటాయి,. అందుకే 

దానిని షట్బదమంటారు. ఆ తుమ్మెద కాళ్ళబరువును శిరీషము సహించ 
గలదు గాని వెద్ద పెద్ద పక్షులు వాలితే వువ్యు నలిగిపోదూ ! తనకు 
తేనెను దానం చేసిన పుష్పాలను నలిపిచేయకుండా, అక్క డే తిష్ట వేయ 

కుండా ఉండే మధుకరము మునికి పెద్ద గురువు, ఇంటింట తిరిగి భిక్షాట 

నము చేసూ కొలదిపాటి భిక్షాన్న ముతో తృ ప్తినొంది గృహస్థులకు 
కష్టము కలిగించకుండా, జీవించడము మధుకరవృ త్రి. 

గజము'.ఏనుగుల వేటను ఖెడ్డా అని అంటారు. అందులో అడవి వీనుగును 

బంధించడానికి మచ్చిక చేసిన ఆడ ఏనుగును ఉప యోగిస్తారు. ఆ ఆడ 
సాంగత్య ములో న ఇంత పెద్ద యూథపతి పట్టుబడ తాడు, 
అందుకే ముని స్రీలకు దూరంగా కల స్త్రీల చెక్క (పతిమను 
గూడా స్పృశించరాదు. ఏమో! మనసె సెప్పుడు కామవాసనలకు లౌంగుతోందో 
వరికెజటుక? చూడండి ఏనుగు ఎంత పెద్ద పాఠాన్ని నేర్పిందో? 

మధుహా :. తేనెను పోగుచేసేవానిని చూడండి. తేనెటీగలు తాము అనుభవిం 
చక, ఇతరులకు దానము చేయక కూడ బెట్టిన తేనెను, ఒకనాడు ఈ 
మధుహారి కొట్టుకొని పోతాడు. అతని పాలబడకుండా మనము ధనమును 

వివేకముతో వినియోగపరచుకోవాలి. వాడు కూడా మనకీవిధంగా గుణ 
పాఠము నేర్పిసున్నాడు. 
హరిణము :. జింకలను వెటాడేవారు [గామ్యగీత ములను అడవిలో విని 

పిసారు. ఆ గీతము విని మోహముత్రో జింక ఒడలు మరచి నిలబడిపోతుంది. 

అప్పుడు దాన్ని వేటాడం బంధించడ ము సులభము. జంక లను వేటాడ 

టానికి ఆనునరించే ఈ పద్ధతిని పలువురు కవులు పేర్కొన్నారు, ఇంది 

యాలను కల్లోలపరిచే _గామ్యగీతాన్ని వినకూడదని మనమీజింకలవద్ద 

నుండి నేర్ముకోవాలి, లేడి సంతానము బుష్యశ్ళంగ మహర్షి అతడు 

మహాయోగి ఆయినప్పటికిని అతనిలో. హరిణ తత్వముండఢము వలన 
స్త్రీల నృత్య, వాద్మిత . గీతాలు విని లొంగిపోయి వారిచేత ఆటభొ "© 

మారిపోయినాడు. 
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16. చేవ *- జిహ్వా చాపల్యము చాలా చెడ్డది, అన్ని ఇందియ వాసనలు 

నశించిన వృద్ధాహ్యములో గూడా చివరకుమిగిలేది జిహ్వాచాపల్యమూ 

ఆశా. ఎఠకోసము ఎగబడిన చేప జాలరి కొక్కెములో చిక్కుకుంటుంది. 
ఆహార మును తీసికోకుండా నిగహంగా ఉండేవారు, తదితర ఇం|(ది 

యాలను సులభంగా జయించ గల్లుతారు. కాని రసమును, రుచిని మ్మాతము 

జయించలేరు, తిండి మానుకొన్న వారికి జిహ్వాచాపల్య మింకా పెరుగుతుంది. 

దాన్ని జయించిన వాడే నిజమయిన యోగి. ఈ ళో కాల దేవిషయాన్ని 

టోధిసున్నాయి. చూడండి. 

1 ఇందియాణి జయంత్యాశు నిరాహారా మనీషిణః, 

వర్ణయిత్వాతు రసనం తన్నిరన్నస్య వర్ధతే 

తావబ్జితేందియో న స్యాద్విజితా న్యేయ్యదియః పుమాన్ 

న జయే్యదసనం యావజ్జితం సర్వం జీతే రఫీ! 

భగవదీత ఇదే మాటను నొకి- చెప్పుతున్నది. చూడండి, 
a 

విషయా వినివ క్రంతే నిరాహారస్య దేహినః 

రనవరం రసోఒపస్య పరం దృష్వా నివ రతే॥ 
జ ట్ అటో 

17, విబ్ల్దలా వ. ఈమె ఒకవేశ్య  ఈమెపడుపువృత్తిలో ఉండి ఒకనాడు 

కాముకులకోసం సింగారించుకొని తలుపు దగ్గర నిలబడి ఎదురు చూచి చూచి 

త్మాతంతా గడివివేస్తుంది. ఈ దీర్హ నిరీక్షణ వలన ఆమెకు విసుగుపుట్టి 

ఆ వినుగు నిర్వేదానికి దారితీస్తుంది. తానిదివరలో గడివిన జీవితముమీద . 
ఆమెకు జుగుప్సకలుపుతుంది. అప్పుడామె గానం చేసిన తత గీతమిది, 

॥ సంతం సమీపే రమణం రతి(పదం విత (పదం నిత్యమిమం విహాయ, 

అకామదం' దుఃఖ భయాడి శోక -మోహ్మపదం తుచ్చమహం భదేఒ౬జ్ఞా. 

( నేను ఆజ్ఞానముతో ఎల్లప్పుడు నా వద్దనే ఉండి నన్నలరిస్తూ ఉన్న 
ఆత్మతో రమించక తుచ్చుతయిన మనిషిని భజిస్తున్నాను. అతడే కోరికను తీ 
లేడు సరికదా దుఃఖ భయ శోకమోహాలను మాత్రము కలిగిస్తున్నాడు..... 
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ఈ విజ్గలాగీతము బౌద్ధసాహిత్యములో కొకొల్పులుగా కనిపించే శ్రీల 

ఆర్మనాదాలను, నిక్వేదాన్ని, వె ఠాగ్యాన్ని తలపింపజేసున్నది. తనకిట్టి నిర్వేదాన్ని 

(పసాదించిన భగవంతుని విజ _పశంసావాక్యాలతో భజించిన తీరు రమ్యమయి 

నది చూడండి. 

॥ నూనం మే భగవాస్పీ)తో విష్ణుః 'కేనాపి కర్మణా, 

నిర్వేదోయం దుఠాళశాయా మన్నే జాతో సుఖావహః 

(నేను చేసిన ఏదో ఒక కర్మవల్ల భగవంతునికి [పీతి కలిగిఉంటుంది. 

అందుకే ఇంతటి సుఖక రమయిన నిర్వేదాన్ని నాకు పరాత్పరుడు కలిగించినాడు.) 

నిర్వే దాన్న నుభవించిన విజల అట్టా భావించడ అలో అబ్బుర మేమున్నది * 

జీవితమంతా విషయ వాంభలలో గడిపిన ఆమెకే అట్టి ఆనందము కలిగితే, 

భగవంతుని మీదనే మనస్సును లగ్నము చేసుకొన్న భక్తులకు ఇంక్ ఎంత 

ఆనందము కలగాలి. భాగవత దళశమస్క-ంధ ములో రామకృష్ణులను చేరటోవు 

అకూరుని ఆనంద మింతింతని వర్ణింపనలవి కానిది అ(కూరడన్న మాటలివి. 

॥ కిం మయాఒ౬ చరిత. భ్నదం కిం తప్తం పరమం తపః 

కిం వాథాష్యర్హ తే దత్తం య ద్ _దజ్యామ్యద్య కేశవమ్ ॥ 

(నేడు నేను శ్రీకృష్ణుని దోర్శింతును శ్రీకృష్ణుని ధర్శింతును ఈఆనందాన్ని 

అనుభవించడానికి నేనె సత్కార్యమును చేసితినో, ఎంత గొప్ప తపన్సును 

చేసి నో అగ్లుడ యిన వొసికేదానం చేశానో, దాని ఫలమిది.) 

18. _కురరపక్షి:. ఒక కురరపక్షి నోట్లో మాంసపు ముక్కను చూచి తమ 
కది లభించని ఇతర పక్షులు? ఈ పక్షి కన్నా బలవంతులు; దాన్నిపొడిచి 

పొంసించసాగినాయి. ఆ బాథ భరించలేక తన నోట్లోని మాళిసాన్ని జార 

విడచిన కురరపక్షి అమిత సుఖాన్ని ఆనభవించింది. ఈ పక్షిని చూసిన 

మౌని అది చేసిన త్యాగానికి ముగ్గుడె ఆ పక్షిని గురువుగా భావించినాడు, 

“పరి గహో హి దుఃుఖాయి” (వస్తుసంపాదనమె దుఃఖ మూలము) అని 

అని [గపించినాడు ఈ మర్యమెరిగిన యోగి సంచయము చేసికొనక 

అనంత సుఖాన్ని అనుభవిసాడు. 
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అర్భకుడు_వీల్హ్ల వాడు: _ 

ద్యావేవ చింతయా మకౌ పరమానంద ఆప్ప్హుతొ 

యో 'విముగ్గో జడో బాలో మో గుణేభ్య 18 పరం గతః 

చింత మనిషిని పీల్చి విప్పిచేస్తుంది. చింతలేని దెవరికి? 1 6% 10 016 

no one 6177163 my అని గానం చేసే కార్మికునికి చింతలేదు. కాని 

అతని గానాన్ని విన్న రాజు మనస్సునిండా చింతయే కార్మి కె. డెవరి పెన 

ఈర్ష్యలేక ఆనందంగా ఉండ వచ్చును గాని, ఆతని మట్టికొట్టుకున్న 

దుస్తులను, ఆ దుస్తులలో మెరిసే ఆశందాన్ని చూసి అతనివె ఈర్ష 
పడే రాజు ఉండనే ఉన్నాడు కదా! కాబట్టి పరమానందాన్ని పొందడాసికి 

రెండే రెండు మార్గాలు అతడు మూఢుడు, జడుడు, బాలుడు అయి 

అయినా ఉండాలి. లేదా |త్రిగుణా తీతుడయిన, యోగి ఆయినా కావాలి, 

ఏ కల్మషమూ, కారణమూ లేకుండా స్వచ్చంగా నవ్వగలిగే వాడు చిన్న 

విల్పవాడు మా(తవే 3 అంత స్యచ్ళృదర హాసము ఠామకృష్ణ పరమహంస 

పెదవుల మీదనే తాండవిస్తుంది. మధ్యలో కొట్టు మిట్టాడుతున్న వారికీ 

భాగ్యము అందని _మానివండు. 

కుమారి :. ఒక కన్యకను చూడడానికి పెళ్ళివారు వచ్చారు. అప్పుడింట్లో 

ఆమె తప్ప ఎవ్వరూలేరు, వారిని సత్కరించి కూర్చోబెట్టి వారికి అన్నము 

పెట్టాలని చూశే చె ఇంట్లో వడ్డ గింజలు తప్ప, బియ్యపు గింజలు లేవు, ఎమి 

చేయాలి. ఇప్పుడు వడ్డు దంపి బియ్యంతో క వండిె పెట్టాలి. ఆది 

చుట్టాలకు తెలిసే అవమానము కన! తెలియకుండా చాటుగా వడ్డు 

దంపడం ఆమె  ఆరంధిసుంది. అయితే ఆమె చేతికున్న శంఖపు గాజులు 

గలగల శబ్దంచేయడం మొదలు పెడతాయి. ఈ సిగ్గుచేటు వ్యవహారము 

చూని, రెండు రెండు గాజులు మాత ముంచుకొని మిగిలినవాని నామె 

పగ్లగొటివేస్తుంది. ఆ రెండు గాజులు గూడా ఒకదానికొకటి ఠాచుకొని 
చప్పుడు “చేయగా ఇది పని కాదని, మరొక జత గాజులను గూడా ఆమె 

పగలగొడుతుంది. ఇంక ఒకే ఒక్క_గాజు, చప్పుడెలా చేస్తుంది. నోరు 

మూసుకొని కూర్చుంటుంది. లోక తత్వాన్నీవిథంగా కుమారీకంకణం 

వల్ప తెలిసికొన్న అవధూత ఈ మ 
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వాసే బహూనాం కలహో భవేద్వారా ద్వయోరపి 
ఏక ఏవచ రేత్త స్మ్యాత్కుమార్యా ఇవ కంకణకః॥ 

జన సమ్మర్థమున్నచోట గడబిడ, కలహము తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. 

కుమారి చెత్తినిండా గాజులున్నప్పుడు గలగల ధ్వని తప్ప ఏమైనా 

ఉఊండిందా! ఇద్దరున్న చోట గూడ మాటలుంటూ నే ఉంటాయి. రెండు గాజులు 

గూడ ఒకదాని కొకటి ఒరుసుకుంటూనే ఉన్నాయి కదా! కాబట్టి యోగ 

సొధన చేయదలచిన వాడేకాంతంగా ఒక్కడే ఉండి గడపాలి, ఒకే ఒక 
క౦కణమెక్కడైనా శబ్దము చేస్తుందా? “నిశ బం (బహ్మ ముచ్యళే'” ఆని 

కదా అన్నారు. ఈ రవత్వ ము మనస్సు సచేతనంగా ఉన్నప్పుడు ఆనందాన్ని 

కలిగిస్తుంది. అదే మనస్సు జడంగా సోమరిగా ఉన్నప్పుడు ఏకాంత 

స్ధితి దుర్భగ మౌతుంది. 

శరకృత్ ;. ఇమకారుడు._బాణాలను తయారు చేసేవాడు; బాణాలను 

తయారు చేసేవాడు శరము చివరి భాగాన్ని పదును చేసేటప్పుడు 
ఏకా(గంగా ఆ బాణాన్నే చూస్తూ ఉంటాడు. పక్కనుండి పోయే రాజు 

గూడా అతనికి కనిపించడు ఇక్కడ బాణవిద్య నభ్యసిసున్న అర్జునుడు 

అందర కూ గుర్తుకు రాక మానడు, విద్యా పరీక్ష జరుపుతున్న (దోణా 

చార్యుడు పాండవులను, కౌరవులను ఒక్కొక్కరిని పిలిచి ఎదుట బెట్టు 

కొమ్మమీద లక్ష కింగా ఉన్న పండును చూడ మన్నాడట. తిరిగి శిష్యుల 

నుద్దెశించి నా క నబడుతున్నదో చెప్పమని _పల్నించగా ధర్మో 

రాజామలు ఆచార్యుడు. పరిసరాలు, సోదరులు, ఆకాశము, చెట్టుకొమ్మలు, 

ఆకులు, లక్ష్యమున కీటు అటు ఉండే పండ్లు అన్నీ మాకు కనపడుతున్న 

వని సమాధాన మిచ్చిరి. అర్జునుడు మా(తము తనకు లక్ష్యము తప్ప 

మరేదీ కనివించడం లేడని అన్నాడట. ఆదీ వకా(గత! యోగము. 

ఇక్కడ న్నీగ్గ గంభీరమైన వ్యాస సూకాన్ని చదువుదామా? 

“యస్మిన్ మనో లబ్ధపదం యదేతచ్చన్నెః శనైః ముంచతి కర్మరేణూన్, 
సత్త్వేన వృద్ధేన రజస్తమళ్ళ విధూయ నిర్వాణ ముపైత్యనింధనమ్” 

మనస్సు భగవంతునిలో లగ్నమై, మెల్ల మెల్పగా కర్మ రేణువులను విడిల్ని 
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వేస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్థితిలో సత్వ గుణము పైకి వచ్చి రజ స్తమో 
గుణాలను చెరిగివేస్తుంది, బకి ఎగదోసి మంటచేసే ఇంథనము లేక 

పోయినందున నిఠ్వాణాన్ని (ఆర్పివేయుట, శాంతము నొందుట) అనుభ 

విస్తుంది. ఇది అందరూ కోరద'గిన దళ, 

సర్పము ఏ. మానవుడే (పయత్నాన్ని _పారంభించినా తాను అమరుడయి 

నట్లు శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉండి పోతున్నట్లు భావించి చేసాడు. ఆటు 
య yl భా ఆలీ 

వంటి (పయత్నాలలో ఇల్లు కట్టడమొకటి “ఇల్లు కట్టిచూడు, పెండ్లిచూసి 

చూడు” అని ఊరకే అన్నారా? ఇల్డు కడితే, కచేఒప్పటి నుంచి, అన్నీ 
బాధలే. “చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పాములకిరవె న యట్లు గదరా 

సుమతీ” అని సుమతి శతక కారుడన్న మాటలకు మూలము వ్యాస సూక 

ములో ఉన్నది. “ 

“గృపహారంభో హదుఃఖాయ విఫలళ్ళా _ధువాత్మనః 

సర్చః పరకృతం చేశ్మపవిశ్య సుఖమేధ తే.” 

తాసీ దేహమనే ఇంట్లో ఉండే దెన్నాక్ఫో తెలియదు. శాశ్వత గృహము 

నిర్మించి దుఃఖ పడటమెందుకు? సర్పాన్ని చూడండి, హాయిగా చీమలు 
పెద్దన పుట్టలలో నో, ఎలుకలు తొవ్యిన కన్నాలలోనో తల దాచుకొని 

ఇల్లు కట్టడానికి ఎక్కువ [శ్రమ పడవద్దని మనిషికి బోథచేస్తున్నవి. 

సు ల్లో క ముద్దవగీతతో బాటు కాంతి వర్ణంలో గూడా క నివిస్తుంది. 

ఊర్త నాభి ఫ్ సాలెపురుగుః_నారాయణుడొక్క-డే తాను సృష్టించిన ఈ 

జగత్తుకు తిరిగి తన మాయచేత తన లొపలికి లీనము చెసుకుంటాడు. 

ఆతడు అద్వితీయుడు. లోకానికంతటికిసీ ఆశయభూతుడయి., తన 

ఆధారము మీదనే తాను నిలిచినవాడు. తన శ క్రిచేతనే సత్వ రజ స్తమో 
గుణాలను కాలానుగణకమ:గా సామ్మముతో ఉంచి, (పకృతి పురుష 
తత్యాంకు ఈశ్వరుడయిన వాడు, పెద్ద చిన్న అందరకూ పభ వతడు. 

ఎట్టి ఉపాధులు లేనివాడు. కేవలానుభవము అనే ఆనంద రూపబహ్మ 

అతడు (కిగుణాత్మక మైన మాయను తన శక్తితో క్షోభింపజేనీ సృష్షిని 

జరుపుతాడు. మూల (పకృతి ఈ విధంగా సృష్టిరూపములో విశ్వతో 
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ముఖంగా వ్య క్ర మవుతుంది. ఈ సృష్టిలోనే విశ్వమంతా వి స్పరిల్లుతున్న ది. 

జీవులు జన్మల నెత్తుతున్నారు. 

ఈ సృష్టి క్రమముమనకు తెలిసేదెట్ట! సాలెవురుగును చూడండి. 

తెలమవుతుంది 
ఇ 

24 

“యథోర్డనాభిక్ల దయా దూర్జాం సంతత్య వక 9తః 

తయా విహృత్య భూయసాం [గసత్యేవం మ హేశ్వర౪' 

సాలెపురుగు తన ఎదలోనుండి నోటిద్వారా ఊర్ణను (ఉన్నివంటి దారాన్ని) 

వడకుతూపోయి వి సరింపజేస్తుంది. దానితో కొంచెముసేపాడుకొని 

తిరిగి ఆధారాన్ని మింగి వేస్తుంది. నారాయణుని లీలలు గూడా ఈసాల 

పురుగు లీలలవంటివే కాబట్టి సాలెపురుగు ఈ మాయాజాలాన్ని | ఆర్థం 

చేసుకోవడంలో చాలా గొప్పగురువు. దానికే నోరుంటే ఇంకా ఎన్ని 

చెప్పగలిగేదో మనిషికి మూల తత్త్వమంత తేలికగా అర్ధము కాగూడదని 

కాబోలు భగపంతుడీ మూగజీవులను కేవలము సంకేశార్థ మే సృష్టించి 

నాడు సాలెపురుగు అల్లిన దారము గూడా పెద్దసాలెపురుగు (భగవంతుడు) 

జాలములోని భాగమె కదా! 

సుపేశకృత్ :. _భమర కీటము- సీతాకోక చిలుక. 

“యత యుత మనో దేహీ ధారయేతృకలం ధియా, 
స్నే హాద్ద్వే షాద్భయాద్వావి యాతి త తత్సరూపతామ్. 

దేహమును ధరించిన వాడు దేహి. ఆతడు ఎక్కడెక్కడ తన మనస్సు 

నంతనూ _పేమతోనో, ద్వేషముతోనో, భయముతో నో, కే దీకృత ము 

చేసాడో ఆయా రూపాలను భరిస్తాడు. ఈ సూతాన్ని మనోవైజ్ఞా 

నికులు గూడా ఆంగీకరించినారు, ఇది (భమర కీటనాాయము. కీటము, 

అనగా గొంగళి పురుగు గోడలో [పవెశింపబడి తనను బంధించిన 

పేశకృత్ను' ధ్యానము చేస్తూ: చేస్తూ చివరకు ఆపేళక్ళత్ గానే మారి 

పోతుంది. ఆయితే స్వరూపాన్ని వదలకుండా కొత రూపాన్ని ఆపాదించు 

కొంటుంది. జీవి మరణించే సమయంలో బాహ్యీస్తితిలో దేన్ని గూర్చి 

. గాఢంగా ధ్యానిసాడో, అదే రూపాన్ని అతడు" పొందుతాడనే సిద్దాంతము 

గూడా దీనిపెనచే ఆధారపడింది. 
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ఈ గురువులను (గ హించడములో ఆంతర్యమమి? బుషులు పక త్తి 

నెంత సూక్ష్మంగా పరిశిలించినారో ఇక్కడ స్పష్టము. (పకృతి మాత్ర 

లాలించి పెంచితే, వెరిగిన బిడ్డలకే ఈ (కాంత దర్శనమేర్చడుతుంది. 

ఒక సౌలెపురుగును చూచి, పరిశీలించి వారు తెలిసికొనే లినంత. ఎన్ని 

వు స్తకములు చదివి మ్యాతము తెలిసికొంటారా? తల్లి, తండి, గురువు, 
దైవము అంతా (పకృతే వారికి, పకృతి వారితో పాటు నవ్వింది, 

ఏడ్చింది. ఎండుటాకుల రూపంలో కస్నిరు రాల్చి ది. పండువెన్నెల 

రూపంలో ఆనందాన్ననుభవించింది. కోయిలల రూపంలో గానం చెసింది. 

కిల కిలా నవ్వింది. కోపంతో ఉరిమింది. ల రకా మె.సింది, 

ఊరు ఏలే రాజు దుఃఖపడుతూ ఉంటే మామీకిపూత ఎట్టా ఫలిస్తుంది? 

అరవినిన మొగ్గ పూ రిగా ఎందుకు విశ సిస్తుం ంది.. కాయల ఎందుకు 

re తనా టి భార తీయసాహిత్యంలో కనిపించే (కాంత. 
దర్శనము వ తత్తము సమక్తి ఉబ్దీలుగా 

ఆచి, 

వెల్లివిఓ ఓనిన సుస్క్బృతి 

డేపనో త విర కి వివేక హేతు 

ర్చిభత్మ్మ స త్త నిధనం .సతతారు క 

తత్త్వాన్యనేన విమృగళామి యథా తథాపి | 
హరక్యమిత్యవసితో విచఠామ్య సబల [| 

‘i ఇరువది నాలుగు మంది గురువుల దగ్గర నేర్చుకున్న విద్య ఆంతా 

'ఒక ఎతు. తన శరీరాన్ని చూచి తాను. నేర్నుకునేది, మరొక ఎతు. దేహమే 

ఆవధూతకు పెద్ద గురువు. మురికి కూపమయిన ఈ దేహాన్ని పరికించి చూచిన 
జ్ఞానికి విరక్తి తప్పకుండా కలుగుతుంది. విర _క్రీవ ల్త ఆసంగము . నిస్సంగత్వము 

వల్ల సమ్యగ్వర్శనము మంచి చెడ్డల వివేకము కలుగుతుంది. స్వార్ధమే. వివేకాన్ని 

| తొలగించే పొర చావు వుట్టుకలకు హేతువీ. దేహము. దిని సిండా ఆపదలు, క పైల్, 

_ కాని. దేహమనే కరణముండ బట్టే సత్యాన్వేషణ జరుగే అవకాశము ఏర్పడుతుంది. 

దేహ వాసి ఆయిన జ్ఞాంకే 'విదేహము క్రీ సత్యాన్వేషణ వల్ల కలుగుతుంది. 

_ అతనికే దేహము తనది “కాదన్న ని సృజ్ల బుద్ధి, నిస్సః జబుద్ధివల్ల నిర్మ్భమత్యము 
కరకొశలిన్ను మనళ్ళాంతి మొదలయినవన్నీ హవి పిస్తా. ఖ్ 
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“లబ్బ్వాసు దుర్భభమిదం బహు సంభవాంతే 

మానుష్య మర్గద మనిత్య మపీహ ధీరః 

తూర్ణం యతేత న పతే దనుమృత్యు యావత్” 

క_శేయసాయ విషయః ఖలు సర్వతః స్యాత్ 

ఎన్నో జన్మల సాధన ఫలమీ మనుష్య జన్మము, ఇది పొందటం సులభం 

కాదు. ఇది అత్యమూ, నళ్వరమూ అయినా, మోక్షసాథకుని [పయో జనాన్ని 

తీర్చేది జన్మనె అందుకే మృత్యువు కబళించి వేయకమును పే తొందరగా 

మోక్ష పా పికె యత్నము చేయవలెను. విషయ వాంఛలను తీర్చు కోవడమా? 

అవి పథుపక్ష్యాదుల జన్మలలో కూడా సాథ్యము, నిశ్శఏయససాథనయొక్క 

మనుష్యునికే సాధ్యము ఆహార సిదాభయమెథునాలు మనిషితో బాటు, వాటికి 

గూడా ఉన్నాయి. “ఉద్ధరేదాత్మ నాత్మానర”” (తన _పయత్నముతోనే తనను 

తానుద్ధ:చుకో వాలి ) అనేది మనుష్యజన్మ'కే వర్తిస్తుంది. 

తనను తానుద్ధరించుకునే ఈ సాథన మార్గములో భ క్రి, జ్ఞాన, కర్మ 

యోగ ములు.సమాన స్థాయిలో .ఉంటాయి సాధకుని (_పవృతి సనన సరించి 

ఒక్కొ_క-రికి, ఒక్కొ క్క మార్గము నచ్చుతుంది. .పురాణాలన్నీ ఈ భక్తుల 

కథలనే చెబుకున్నాయి. గోపికలకు '్రీకృష్ణునిపై భి ఎంతటి దంటే (ఢ్రీక కృష్ణుని 

_పళిబింబాన్ని యమునా నదీ జలాలలో చూపి. చి, అందులో కృష్ణుడున్నాడంటే 

సిస్సందేహాంగా యమున లో కి దూళేవారే వారు. పాలూ, పెరుగూ, వెన్న 

అమ్ముతూ మధురానగర, వీభులలో తన్మయావస్థలో “గోవింద, దామోదర 

మాధ వ” అని గానం చేసిన వారిని చూసి, నగరవాసులు. వ్వా నార వడ లేదా? రోజూ 

తెచ్చే పాలూ, పెరుగును వీరు తేకేదా? ఏమో? అంతకన్న మధురమయిన కృష్ష 

నామాన్ని వీరు స్మరించి లోకులను తరింవజేసున్నారు కదా? మధురకవిత 

సంస) క తమలో హింది, తక్కిన భార తీయ భాషలలో కృష్ణతతసమనే తియ్య 

మామిడి చెట్టుకు అల్లుకున్న మాధవీలత ఠాధాకృష్ణులు, వెన్నెల రాశులలో 

సద్రీ త్రీకంలో విహరిస్తూఉం దే . వీరిద్దరూ ఎవరికీ కనిపించ లేదట, ఒక ప్పుడు 

గాధ కనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు కృష్ణుడు కనిపిస్తాడు. కారణమేమిటి? చెట్టనీడలో 

పీరు కదులుతూ, ఉందే, గాడాంధకారంలో శ్రీకృష్ణుని మేఘశ్యామల "వర్షము 

కలిసిపోయి రాథ మాత్రమే కనీవించేదట చూవరులకు. రాధ ఒక -కేపోతున్నది 
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కదా. కృష్ణుడేడి ? ఊరకనే పాపమామెకు ఆపనిందయా? అదీవిథంగా వెన్నెలలో 

ఏరిద్దరూ తిరుగుతూ ఉంటే, కృష్ణుని రూపము మా(తమే కనివించేదట. రాథ 
గొరవర్ణము వెన్నెలలో కరిగిపోయెది, రాధ ఎక్కడి? అయ్యా రాధను అభి 

సారిక అని అన్నామె. కృష్ణుడొక గాడే కదా కనిపించేది. ఈ విధంగా ఒకప్పుడ, రాధ 

ఒకప్పుడు కృష్ణుడు కనిపించేవారు గాని ఇద్దరినీ, కలిపి చూచిన వారెవ్వరునూ లేరు, 
ఇదీ రాధా కృష్ణాద్వెతము ... మోక్షమ నేమహామోహంతో మునిగి పోవడము భక్తునికి 
సమ్మతముగాదు తాను వేరు భగవంతుడు వేరైనప్పడే గదా భక్తి రసాయనాన్ని 
సేవించేది? రసాయనము (తాగేవాడు ఒకడే అయితే ఎట్టా? ఆనందవర్థ నాచార్యు 
నంతటి గొప్ప ఆలంకారికుడు. తాత్వికుడు, గూడా, ఎన్ని క పిత, శాస్త్రచర్భా 

వ్యాసంగాలు జరిపినా భ క్రిలో కలిగిన సుఖము మరొక చోట తనకు లభించలేదని, 

ఆటాడు చూడండి. “నైవ చ లబ్ధమబ్ధి శయన త్వద్భ_క్తితుల్యం సుఖమ్’ '. 

భక్తిని గూర్చివ్యాససూ క్రినొకసారి మనము చేసుకుందామా ? 
“వాగధ దా [దవతే యస్య చిత్తం 

రుదత్యభీక్షం హసతి క్వచిచ్చ 

వింజ్ఞ ఉద్దాయతి నృత్యతే చ 

మద్భ క్రి యు క్రో భువనం వునాతి. 

యథాగ్నినా హేమ మలం జహాతి 

ధ్యాతం పునః స్వం భజలే చ రూపమ్ 

ఆత్మాద కర్యానుశయం విధూయ 

మద్భ క్రియో గేన భజత్యదో మామ్ 

విషయాన్ ధ్యాయతశ్శ్చిత్త ౧ విషయేషు విషజ్ఞతే 

మా మనుస్మరతశళ్చితం మయ్యెవ (పవిలీయతే”” 

భగవద్భక్తుని వాక్కు గద్గదమైపోతుంది. చిత్తము |దవిస్తుంది, ఏరక మై 3 
బిడియము లేకుండా ఆతడు ఒ3ప్పుడు ఎలుగెత్తి ఎడుస్తాడు, మరొకప్పుడు 

నవ్వుతాడు, వెద్దగా కంఠ మె త్తిపాడుతాడు. ఆడుతాడు, అట్టి భక్తుడు లోకాన్ని 

వునీతము చేయగలడు. మూసలో పోసి కరిగించిన బంగారములోోని మలినమంతా 
కరిగిపోయి స్వచ్చంగా మేలిమి బంగారు మెరుస్తుంది. అదే విధంగా కిల 

నన్నింటి చెరిగి వేసిన ఆత్మ, 'భ క్తియో గంతో భగవంతుని కొలుస్తూ స్వచ్చంగా 
(ప్రకాశిస్తుంది. 
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భకులకెంత మహోన్నతమయిన సంస్కారముంటుందో తెలిపే కథలు 

[టి భ కకన్నప్ప నుండి, ఫీష్మ పితామహుని వరకు అంతా 

భక్తు లే శతు రూపంలో ఉన్న భగవంతుని కొలచిన మహానుభావులు భీష్మా దులు 
చూడండి, 

సీ కుప్పించి ఎగసిన కుండలంబుల కాంతి గగన భాగం బెల గప్పికొనక 

నటీకిన 'నోర్యక యుదరంబులో నున్న జగముల (వేగున జగతి గదలC 

జ|కీంబు జేపట్టి చనుబెంచు రయమున పైనున్న సచ్చని పటము జాణ 

నమ్మితి నాలావు నగుబాటు చేయక మన్నింపు మని (ీడి మజల దిగువ 

గరికి లంఘించు సింహంబు కరణి మెజసి 

నేడు భీమ్మని చంవుదు నిన్ను గాతు 

విడువు మర్డున యనుచు మద్వి శిఖవృష్టె 

దెరలి చనుదెంచు దేవుండు డిక్కు నాకు” 

భీష్ముని ఈ _స్రవఠాజములో కుప్పించి ఎగసిన శ్రీకృష్ణుని వేగము 

ఉడ్డయనము, ఆలవాటు (పకారము. ఉ తరీయము' జారడమో, లాగడమో, 

అదేమో తెలియదు భకు లను రక్షించడానికి ఆయన పడే తొందరపాటు. పోతనా 
మాత్యుని బంగారు వ్ ంటంనుండీ వెలువడిన ముక్యాలవరుసలు, తెలుగు 

సాహిత్యా కే ఈ పద్యమొకవన్నె. దీనికి మూలము వ్యాససూ క్త క్ర మున్నది గాని, 

ఆది తెలుగు జిలుగులోనే ఇక్కడ ఎక్కున _కాశిస్తున్నది, కుప్పించి ఎగసింది 
శ్రీకృష్ణుడు కాదు. పోతన కవితాలహరి. ఊహాసింధువు అక్కడనే గజేం[ద 

మొక్షములోని మరొక్క. పద్యాన్ని చెప్పుకొక పోతే తృప్తీ పీఉండదు; గజాన్ని 

రక్షించాలనే తొందర (శ్రీ మహావిష్ణువు మన నస్సులో ఎంత ఉందంటే రోజంతా 

ఆటూ ఇటూ సవరించి రేలు -పయలుదేరే సమయంలో పరుగెత్తు వారి కున్నంత 

తొందర ; 
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“సిరికిం జెప్ప(డు శంఖ చ_కయుగముం చేదోయి సంధింపండే 

పదివారంబును జీర(డ (భగపతిం బన్నింపండా క్ర ర్డి కాం 

రధమ్మ్ల్లము( చక్కనొ త(డు వివాద _పోద్ధత (శ్రీకుచో 

పరిచేలాంచల మయిన వీడ(డు గ జ పాణావ నోత్సాపహియె, * 

భక్తిభావ ప్లావితమయిన సాహిత్య సృష్టిలో బహుళ భారతదెకానికి సాటి 
వచ్చే సంస్కృతి ఇతరత లేదేమో ఈ భక్తకవులే పుటి గానం చేయకపోతే 
ధర్మరక్షణకు ముప్పు ఏనాడో కలిగేదేమో, రాముడు, కృష్ణుడు, శివుడు, ఈమూడు 
భగవ్యదూపాల నాధారంగా జేసుకొని తామరతంపరగా సంస్కృత, తమిళ, 
హిందీ, మరారీ, కన్నడ, గుజరాతీ. బెంగాలీ, ఆం(ధభాషలలో భ కి క్రి సావహాత్యము 

విస్తరించివది. దానికి పు లిగించిన వారు సంతకవులు వీఎందంకీ మూలపురుషుడు 

వ్యాసభగ వానుడు వీరంతా మనకు [శద్దేయులు ; 

“ పాయేణ తీర్థాంభిగమాప దేశ క్ స్వయం హి తీర్థాని చ్రునంతి సంతః 

సఎతులు వుణ్య తీర్థాలను సందర్శిస్తారు. ఆ తీర్థ సందర్శనం వల్ల వారు 

పునీతులవుతున్నారా? వారికి పాపాలను కడిగి వేసుకొనే అవసరం ఉన్నదా? 
తీరో ర దకొన్ని, అగ్నీని శుద్ధిచేసే ఆవసరము లేదంటారు, వీవగూడా అగ్నివంబవా రె. 
త్రీర్టోదకము వలె తమ సొ సాంగత్యములో ఉండేవారిని పవి(తంగా చెసేవారు. విర 

తమ సాంగత్యంలో తిర్ధన్ధా నాలను పవి|తం చేస్తారు. శంక రభగవత్నాదుల 

తపోమహిమతో ఫ్రీ? శె లన వుసీత మయిందా? శ్రి పర్వత పాతాలగంగాజలాల 

మహిమవల్ల భగవత్పాదుల సమాధి చెరగకండా నిలిచిందా? ఇది పరస్పరాను 

బంధాన్ని కలిగించే సన్ని చేశ ము శివపార్వతుల వాసము వల్లనే గదా,హిమాలయము 

దేవభూమి ఆయింది. పవ్మిత నదులలో స్నానం చేయగనే పుణ్య మొచ్చిటట్ట యుల 

అందులో స్నానం చేశ్చే స వశుపక్యాదులకు గూడా రావాలి.. .. అరై మనస్సు వె 'రా 

గొన్ని పోందకుండా కాషాయం ధరించినంత మా తాన సిద్దిక లగే. ట్రయితే పర్వ 

కు చెట్టకు, ఎవ్పుగో సిద్ధి కలిగి ఉండేదే. బెట్టుబెర డు హమ. పరఃతాలు 

ఊ కి దూరాన పరర మరి. 

“చ్య్యకు'స్తు భవేన్మృత్యుః [త్యక్షరం [బహ్మ శాశళ్యతిమ్ 

మమేతి చ భవేక్మృత్యుః నమమేతి చ శాళ్యతమ్” 
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“మృత్యు?” అనే పదానికి. రె:దే రెండక్షరాలు. |బహ్మకు పర్యాయ 

పదము “ళాశ్వతమ్” ఇవె మూడన్షరాలున్న పడమ. “మృత్యువు నాది నాడి 

అని విషయవాంఛలలో మునిగి పోతుండగా, శాశ్వతమ్ నాదికాదు, నాదికాదు 

ఆని [పపంచము తెలిసికొంటుంది. రెండు, మూడక్షరాల వ్యత్యాసము ఎంత ఉందో 

చూళాఠా? 

మన సంస్కృతి తిల్లి, తంగడి, గురువు, ఏీర్వుముగురు పరమపూజ్యులని 

ఘోషిసున్నది; 

“సత ఏవ్యతయోలోకాః ఎత ఏవాశ్రమాస్ర్రయః, 

ఏత ఏవ్యతయో వేదాః ఏత ఏవ్యతయో౭." యః 

ఏీతావె గార ర పత్యాగ్నిర్ద క్షిణ 8 స్మృతః 

గురు  రాహవనీయను సాగ  క్రైతాగ రీయసీ 

Eg TF 

గ 

గృహస్థ, వాన్మపస్టములు) వీరే బుగకజ నామముల నెడు మూడువేవములు, 

చీరే (తేతాగ్నులు శ మూడగ్నులనూ ఈ విధంగా వివరంచఎచ్చును. తండి 

గార ర్ల పత్యాగ్ని ; తల్లి కిణాగ్ని, గరువు ఆహవసీయము ఈ మూడగ్నులు 

అగ టం ఆ న జి పూ అం 3 వార, 

క్త ముగురు ము ములోకాలు, వీరే మూడు ఆశ మాలు, (బహ్మచర్య 

అసలు ఆగ్నుల క కః న్న “గొప్పవారు. 

ఇక్కడ గరశిష్యసంబంధ మును గూర్చి కొంత ముచ్చటించవ నిఉన్నది. 

ఉపనిషత సలి న్ని, [యుగ లుశిష్యుల చర్చారూపక ములే, గీతలన్ని యూ ఉడీ వే గీతలం టే 

భగవద్గీత మొదలుగాగల అసంఖ్యాక గీతలు, ఇందులో దిజ్ఞాసువు జ్ఞాని ఆయిన 

గురువును సమీపించి తన సందేహాగ్న వెలిబుసాడు.: గురువు అనేక ఉద హర and 

ఆన్యయ వ్యతిరే. రూపమున శిష్యుని 3 నందేహాన్ని నివృతి చేస్తాడు. ఆవ 

మయితే చెప్పినదాన్నే పునరు క్ర కము చేస్తాడు. ఆచేసే ముందు శిష్యుని య్రాగ్యతన 

గూడా పరీక్షిసాడు. ఇది ఆతిక తిన పరీక్ష, ముందీ ఎంఓ న్స్ వరీక్షలో ఊ తీర్లు 

డయిన వానికే గురుకులములో స్థానముంటుంది . గురువు శిమ్యగసికి కొమ్మ క్లోథ 

లోఖాదులున్నవా అని పరీకిస్తాడు, అవి ఉన్న వాడికీ సరినిష్టిత బుద్ధిఉండదు. అధవా, 

ఇంతో అంతో విషయ 'వరిజ్ఞానమేర్పద నవ్పటిఃనీ దాన్నతడు “దక్వినయోగపరు 

స్తాడు, అందుకే శిష్యుడు కుళాాగబుద్ధి అయినప్పటికి ఈ అతనికి చి త్తపద్దిలీకుంటే 

విద్యాదానము శ చేయదడానెకి గురువులు సిద్ధపడే వారుగాదు. ఇప్పటికీ య పద్ధతి 



ర్ర్2 

అలిత కళలను నేర్చేవారిలో కనబడుతూనే ఉంది. సంగీతము, నాట్యము, చిత 
లేఖనము నేర్పించేవారు విద్యారహస్యాలను అందరికీ చస స్పరు. 

ఈ య. పద్ధతిలో [పధానమయింది. [(గహణళ క్తి క్రి విద్యార్థికి ఉన్నదా, 
లేదా అనేది. ల కొన్ని కథలను ఇక్కడ వినివిసాను. ఉద్దాలక 
ఆరుణి అనే బాలుడు గురువు దగ్గరకు విద్యాభ్యాసానికి పోతాడు. ఆరుణి Sosa 
లో వరిచేను దగ్గర కాపలా కాస్తున్న ప్పుడు వరిగట్లు తెగి నీరు బయటికి రావడ 
మారంభ తప “నాయనా Sa గట్టుతెగింది. నీరు బయటకు 
రాకుండా ఆరికట్టు “ఆని గురువు పలుకుతాడు, కిష్యుడామేరకు చే చేనుదగ్గ రకు పోయి 
(పయత్ని సాడు, కాని కట్టడ మతనికి సాధ్యంకాలేదు. తానే అడ్డంగా పడుకుంటాడు. 
శిష్యుడిల్లు ర లేదని వ్యాకులముతో గురువు అతన్ని వెతుక్కుంటూపో యి ఎలుగెత్తి 
ఓ ఆరుణీ, ఎక్కడున్నావు? రా రా అని పిలువగానే విల్రవాడు పరుగెత్తుకుంటూ 

అతనిని చేరుకుంటాడు. అతని గురుభ క్రి మెచ్చి గురువు. సకలవిద్యలతనికి (పతి 
భా సమానమిలు కాగ లవనివరమిస్తాడు. వరిగట్టు ఏమిటి? దానికి ఆడ్డింగా పడు 
కోవట మేమిటి? గురువు పిలవగనే వెళ్ళిపోవడ మేమిటి? ఈనాటి విద్యార్థలీ కథ 
వింటే నవ్విపోరూ? విద్యార్థిని మూర్థుడని భావి.చరూ?.... అదికాదు, ఇది గురువు 
విద్యార్థిని పరీక్షించిన తీరు. తనమాటమీద ఎంత గౌరవమున్నది విద్యార్థికి ఆని. 
హాలెండు దేశము సమ్ముదమట్టము కంటే దిగువలోవున్నది. సమ్ముదపు నీరు 
దేశాన్ని ముంచెత్తకుండా వారక్కడ డై కులనుకట్టి సీటిని ఆపషివుంచినారు. అక్కడ 
ఒకచోట నీరు కన్నములోనుండి రావడము “మొదలై ందట. దాన్ని చూచిన 
పిల్దవాడొకడు సిటి అరిక ట్రడానికి ముందు తనవేలును, ఆ తరువాత కాలును అడ్డు 

పెట్టి ఆక్కండి దుర్భరమైన చలికిబిగుసుకుపోయి, దేళ వాసులను రక్షించడానికి 
తన(పాణాలను బలిచేనిన కథ మనము చదివినదెే. ఉద్దాలక ఆరుణి కథగూడా 
అటువంటిదే. అయితే. అది పాళ్ళాత్య కథ కనుక దుఃఖాంత మయింది, మనది 
సుఖాంతమైంది. గురువతనిని వెదక్కుంటూ రాకపోతే మనవిల్చవాడు గూడ 
హరీ! అనేవాడే. ఇక గౌడ “The Boy Stood on the Burning Deck” తనే 
మరొక కథ జ్ఞాపకాని నికి వస్తుంది. తండి విలవాడిని పడవ డెక్ (కప్పు " “ప్రద 

నిలబడమని 'చెప్పిపోగా ఆపడ వకు నిప్పంటుకుంది. పెల్పవాడు మ్మాతము తర్వేడ 
నిలువమన్న చోటునుండి ముందుకు కదలడు, ,తన| ప్రాణాల నావిథంగా. వ 

_ బాలుడిని ని భర్మవీరుడిగా భానీస్తారు. ఆతడే ss . : 



ర్లి 

రెండవ శిమ్యడు ఉపన్యువు. గురువు ఇ ధౌమ్యుడే, ఉపన్యువును భికాటనము 

చేసి తన కన్నము పెట్టమని అడుగుతాడు ఉపన్యువు భికాన్నాని "తెచ్చి గురువుకు 

పెట్టి తిరిగి brits చేసేవాడు. గృహస్తులను రెండుసార్డ ఒకేరోజు అర్థించ 

రాదని గురువతనిని వారిస్తాడు. చేసేదిలేక ఆవును అడవికి తోలుకొని పోయి వచ్చే 

ఉపన్యువు, దూడ (తాగ గామిగిలిన పాలను(తాగి ఆకలిని తీర్చుకౌనసాగాడు. గురు 
వదికూడా తగదని ఆతనిమీద మచ్చికతో, దూడ తాను కడుపు నింవుకొనక ఆతసికీ 

పాలను విడిచి వెడుతున్నదని అంటాడు. అతని శాసనము మెరకు ఉదిగూడా 

వదలి పెట్టిన ఉపమన్యువు, దూడపాలుతాగుతు డగా దానినోటినుండి వచ్చిన 

నురగను నాకి తృ పి పీపడ తాడు. దూడకతినిమీద| పేమ ఉండటంవల్ల పాలను 

వ్యర్థము చేస్తున్నదని, జొల్డుకార్ని వేసున్నదని ఆదికూడా తగదని గురువు "వారిస్తాడు 

ఇక చేసేది లేక ఆవులను కాచే ఉపమన్యువు అడవిలో తిరుగుతూ దొరికిన జిల్లేడు 

ఆకులను తిని గుడ్డివాడై , పాడుబడ్డ బావిలో పడిపోతాడు. అతడాక లిని ఎంతవరకు 

ఓర్చుకోగలడ నేదాని కిది వరీక్ష. ఇప్పుడు శిమ్యని ఆచూకీ కొరకు గురువు అడవికి 
బయలుదేరి శిష్యుని దీనదశను చూసి ఆశ్వినీ దేవతలను (సో[త్రము చెయమంటాడు, 

దేవవై ద్యులైన ఈ కవలలు ఉవమన్యునకు పోయిన దృష్టిని పసాదిసా రు, 

ఇంత కఠిన పరీక్షకు గురిఅయిన ఉపమన్యువు, విద్యావంతుడై నాడని వేరే చెప్ప 

నక్కర లేదు. 

ఇక మూడవ శిష్యుడు వేదుడు. ఇతని చేత గురువు గొడ్డుచేతచేయంచి 

ఆతడి సహన శక్తిని పరీక్షించి చూస్తాడు. ఎద్దు బదులు నాగలికి కట్టి భూమిని 

అతనిచేత దున్నిస్తాడు, అయినా వేదుని విశ్వాసము చలించ లేదు, ఆప్పుడతనికి 

గురువు అన్ని విద్యలను [పసాదించినాడు. 

వేదుని శిష్యుడు ఉత్కజ్కురు. గురువొకసారి యజ్ఞము చేయించ డానికి 
జనమేజయ పొమ్యల విలుపున ఇల్లు వదలి పోవలనిరాగా తాను లేనపుడు తనఇంటో 

తానులేనిలోటు రాకుండా చూసుకొమ్మని ఉత్క_జ్యు-నికి ఆదేశాన్ని ఇచ్చిపోతాడు 

వేదుని భార § బుతిమతిఆయి,తన బుతుకాలాన్ని వ్యర్థము చేయకుండా తనభర్త లేని 

లోటును తన కోరికను తీర్చమని ఆంటుంది. ఇత్కజ్కు-డిది అకార్యమని, అట్టి ఆ 

జోర సము తాను చేయజాలనని ' చెప్పీ, కామ వాసనలను జయించి స్థిత పజ్జను 

నిరూపించు కుంటాడు, 



ర్ 

ఈ కథలవల్హ ఏమి _పయోజనము? ఒక టే....గురువుమీద ఇంతో అంతో 
కద్ధ లేనివానికి చదువురాదు. ఆకలిదప్పులను కామ్ముకోధాదులను అదుపులో 

ఉంచుకోకవాొతే చదువురాదు. ఇన్నింటి3 న్న వెద్దముప్పు ఒకటున్నది. విషయ 

సరిజ్ఞా.ము మాత్రమే ఉండి వివేకము శూన్యమయితే, _కౌర్యము, దుష్టత్వము 

ఎక్కు వయితే, ఆటివాని చేతిలో (పేలుడు పదార్థాన్ని ఉంచితే, ఎంత్మపమాదమో 
అ థి 

Ca WM DK సం ల వ ని 
డశహించ వచ్చును, గురు శిష్యుల సంబంధాన్ని గూర్చిన ఊద్ధ గీత భాగాన్ని 

చూడండీ. 

“ఆచార్యోఒరణి రాద్యః స్యాందతే వాస్యు త్తరారణిః 

తత్సధానం |పవచనం విన్యా సంధిః సుఖావహఃళణి 

ఆచార్యుడు అరణి, అంతేవాని_శిష్యడు ఉత్తరారణి. వారికి నంధానము, 
(పవచనము, సంధి విద్య, ఈ ఉభయుల సంబంధము విచ్చిన్నంగా ఉన్నంత 

కాలము సభ్యత, సంస్కృతి నిలుస్తుంది. ఎతెత్తరీయ ఉపనిషత్తులోని వాక్య 

మిక్క-డ స్మరణీయము. ; 

"ఆచార్యః పూర్వురూపమ్, అంతే వాస్యుత్తర రూపమ్, 

విద్యా సంధికి _పవచన; సంధానమ్.”' 

ఆచార్యుడు పూర్వరూపము. మొదటి రూపము, ఆతడి ఉత్తర రూపమే 
(పతిబింబము, శిష్యుడు, విద్యవారిమధ్య సంధి, _పపచనము అనగా అఠ ము చెప్ప 

డము సంధింప జేయుసాధనము, సంకా: ఇది ఉప నిషత్తు; అనగా సన్నిహి 

తంగా ఉండడము, 

బుతము, సత్యము. తపము, శ మదమములు, ఆగ్నులు, అగ్ని హే్యతము; 

ఆతిథి నవర్య, మానవసేవ, శికపోషణము, సంతానాభి ్భద్ధి, సంతానాన్ని పొందడం 

ఇవన్నీ స్వాధాయ (పవచానాలవల్లనే రక్షింప బడతాయి.కొనసాగుతాయి, జాన వి న్ 

రణతో బాటే, ఇవన్నీ కూడా ముడివేసుకుని ఉండాలని, తె త్రరీయము ఘోషను: ది. 

సత్యమే సర్వోన్నత మని రథీతరుడందే. తపస్సే ఎప్పుడూ ఆచరించదగినదని 

పురుశిష్షని శొడుకయిన పౌరుశిష్షి ఆంటున్నాడు. ముద్దలుని కొడుకు . నాక్ష 

మౌద్గల్యుడు, స్వాధ్యాయ _పవచనములే సర్వో త తమములను వాటిని పాటించడ్డమే 
తపమని అంటున్నాడు. 



ర్5ీ 

ోకం గహనా వవతు, సహనౌ భునక్తు 

సహ వీర్యం కరవావహై, తేజసినావధీత మసు మావిద్విషావ హె” 

మా ఉభయులను ఆ దివ్యశ్రీ రక్షించుగాక, మా ఉభయుల ఆధ్యయన 

ఫలాన్ని మేనునుభవింతుము గాక, మెముభయులము బుద్ధిశ'కితో విద్యా 
రహస్యాలను పరికోధింతుముగాక, మా ఆధ్యయనము తేజస్వి, ఫల ప్రదమగుగాక, 

గురు శిమ్యలము మేముభయులము ఎట్టి వై రభావము లేక ఊందుము గాక! 

మన పూర్వీకులు వెలిగించిన ఈ జ్ఞా.జ్యోతిని, విద్యా పరంపరను, గురు 

శిష్య సంబంధాన్ని మనము రక్షించుకోవాలి. ఆధునిక విద్యార్థునకు ఈ పరంపర 

(పతిబంధకముగాదు. శరవేగంతో పరుగెతే మన జీవనములో ఈ మాటల నప్పు 

డప్పుడు తలచుకొంటూ ఉంచే వేగము తగ్గుతుంది. మనస్సు చల్లబడుతుంది. 

ద్విగిణీకృత శ క్రితో ముందుకు బయలుదేర వచ్చును. “దామ్యత, దత, దయ 

ధ్వమ్”” (ఇంద్రియాలను న్మిగహించుకొనండి, దానం చేయండి, దయకలిగి 

ఉండండి), అనే బృహదారణ్యకోపనిషతులోని ఉపదేశము, విద్యాభ్యాసాన్ని 

ముగించి, జీవితంలో అడుగు పెట్టటోయే విద్యార్దులకై చేసిన స్నాతకోపన్యాసము. 

శాంతి పర్వంలోని ఈ పంక్కులను చూడండి; 

“శిష్య పాధ్యాయి కావృ శీ ర రత స్యాత్ సుసమాహితా, 

యభావచ్చాస్త్ర నంపన్నా కస్తం దెళశం పరిత్యబేత్” 

ఎచ్చట గురు శిష్య పరంపర, కాస్తాాధ్యయనము అవిచ్చిన్నంగా ఉంటుందో 
అట్టి స్థానాన్న ఎవరు వదలి వెడతారు. “దేశమంటే మట్టికాదోయ్, దేశమం టే 

మనుమలోయ'' అన్నట్లు విద్యాలయాలంటే కట్టడాలు, కుర్చీలు, బెంచీలు కావు, 

విద్యాలయాలం టే, విద్యా గురువులు, జజ్లాసువులయిన విద్యార్థులు. 

మూర్గుడు ఎంత _పయత్నించినా, ఆత్మస్తుతి ఎంత 'చేసుకున్నా, ఆతనిని 

ఎవరూ గౌరవించరు. కాని విద్యావర్శితుడెక్కడ దాగి ఉన్నా, ఒక గుంటలో దాగి 

ఉన్నా |వకాశిసాడని ఈ కింది శ్లోకం చెబుతున్నది. 

నలోకే దీప్యతే మూర్ధః కేవలాత్మ (పశంసయా 

ఆవి చాపిహితః శ్వ(భే కృతవిదః _పకాళలతే?* 



56. 

మన ఆధునిక సభ్య సమాజములో విద్యావంతునికి ఈ గౌరవస్థాన 

మున్నదా? ధనముతో (పమేయం లేకుండా ' విద్యను మన మాదరిస్తున్నామా? 

స్వాకేకిక విద్యాపఏజ్ఞా వము బలపడాలంటే, సమళ్గంగా ఉండాలం దే,ఆణా పె సలతో 
లాభ నష్టాలబేరజు వేయని నై తిక విద్యావె దుష్యాన్నిదానికి జోడించాలని మనము 
తె బుసుకుంటున్నా మా? 

సుభాషితాలు వలికే వారుంటారు కాని వినేదెవరు? వినే వారుంటారని 
వ్యాసుడు నమ్మి నాడు. 

“ఆసదుచైైరపి(పొ కః శబ్దః సముప కామ్యతి 

దీప్యలే, త్వేవ లోకేషు శనైైరవి నుభాషితమ్. 

చెడుమాటను పర్వత +శిఖరాన్నెక్కి. ఎలుగెత్తి అరిచిచవ్చినా, అది వెంటనే 

మాటు మణిగిపోతుంది. మెల్పమెల్టగొ చెప్పినా, సుభాషితము లోకంలో 
(పకాశిస్తుండి. 

“నాపృష్టః కస్య చిద్బూయాన్నాప్యయేన పృచ్చతః 

జ్ఞాన వానవి మేధావీ జడవత్సముపావిశేత్?” 

మనుషులు కలిసి ముచ్చటించుకొనేటప్పుడుః (పతి ఒక్కరూ తమకు 

తలినీన విషయము కక్కి వేయాలని తపన పడుతుంటారు, పాశ్చాత్యులు, భార 

తీయుల (పసంగ విధానంలో ఈ లోపాన్ని ఎత్తిచూపుతూ ఊంటారు. ఒకరు 

ముగించనిదే మధ్యలో కల్పించుకొని, మరొకరు మాట్టాడటం భారతీయుల బలహీ 

నత అది సభ్యమఠ్యాద కాదు. ఈ తొందరపాటును వారిస్తూ వ్యాసుడు పై 
ఉపదేశాన్ని చేశాడు. అడగనిదే ఎవ్వరితోనూ మిత్తిమీరి |పసంగించరాదు. 
న్యాయసమ్మతముగాని _పళ్నకు నమాధానము చెప్పరాదు. మేధావి, జ్ఞాన 
గూడా అవసరము లేని చోట జడుసి వలె కూర్చోవాలి గాని, అతి(పసంగము 
ఎదుటి వానిని బాగ పరుస్తుందని నమ్మడము టవివేక మే. 

“ఆ(బువన్ కస్య చిన్నిందా మాత్మ పూజామవర్గ్ణయన్' 

విపశ్ళ్చిద్దణ సంపన్నః _పాప్నోత్యేవ మహద్యశః 
ఆ(బువన్ వాతి సురభిర్గంభః సుమనసాం శుచిః 

తదైవా వ్యాహరన్ భాతి మలో భానురంబరే” 



ల్ 

విద్వాంసుడని ఎవర్ని అనాలి? ఇతరులను నిందించక, తనను తాను 

పొగడుకొనకుండా ఉన్న గుణవంతుడే విద్వాంసుడు, అతడే గొప్ప క్ర ర్తిని 

సౌందుతాడు, పూవులోని తావి, నేను పరోపకారము చేస్తున్నానని చెప్పుకుంటుందా? 

ఏమీ చెప్పకుండానే స్వచ్చమైన సుగంధాన్ని నలుదెసల వ్యావింపజే స్తున్న ది, 

కదా? ఇదిగో నేనుదయిసాను. ఆంథకారాన్ని పటాపంచలు చేస్తాను చేసాను. 

పద్మాలను విక నింప జేసాను, వనస్పతులకు ఆహారాన్నిచ్చి వాని ద్వాఠా జీవులను 

పోషిస్తాను. అని చెబుతుర్నాడా. సూర్యభగవానుడు! నిర్మలములైన సూర కీర 

ణాలు చెప్పకుండానే (పకాశిసున్నాయి. గ దా! 

సత్యస్య న్య వచనం శేయః సత్యజ్ఞానం తు దుష్కరమ్ 

యద్భూత హిత మత్యంత మేతత్సత్యం (బనీమ్యహమ్ 

“సత్యం బూయాత్ _వియం (బూయాత్, మా[బూయాత్ సతమ 

సపియమ్”ో (సత్యమును పలుక వలసింది. (పీయాని ఎ అంటే పీయకర 

వచనాన్ని పలుక వలసింది. అ(వియమయిన సత్యాన్ని పలుకఠాదు.) అని 

ఒక ఉపదేశ వాక్యమున్నది. సత్యమ్మవియంగా ఉండదు కదా సహజంగా 

సత్యము కటువుగా నే ఉంటుంది. అట్టా అని వియము చేయడం కొరకు అస 

త్యాన్ని మాట్లాడ వచ్చునా? కూడనే కూడదు. * సత్యమేవ జయతే” అని 

“సక్యం వద, ధర్మొంచర'' అనిళుతి చోదనము చేస్తున్నది ది “తత్సుత శతకంబు 

కంటె నొక సూనృత వాక్యము మేలు భూవరా! అని శకుంతల దుష్యంతుణ్ణి 

ఉద్భోధిస్తున్నది. కాబట్టీ సత్యమే వలకాలి.అయితే ఏది సత్యమో మనకు తెలియదు, 

సత్యజ్ఞాన మతిదుష్కర ము కాబట్టి ఏది సర్వభూతములకు అత్యంతహితకరమో, 

అదే సత్యము అని వ్యాసభగ వానుడంటున్నాడు. ఇది ఆలోచనామృతము- 

[శేయో మార్గ ము, (కేయసన్సు, (శ్రేయన్సు అని అంటున్నారు. ఏది 

(శేయస్సు. ఏవి _పేయన్సు? ఏది ఆకర్షకము, ఏది హితకరము? ఇది మీలియన్ 

డాలర్హ (పళ్న? అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని అడిగిన ప్రశ్న ఇదే 

య్ళేయః స్యాన్నిశ్చితం (బూహిత న్మే.... ఓ కృష్ణా (కేయస్సు . 
ఏది? కాదు, యుద్ధము చేయడ ము (కేయస్సా, మానడము పదా! 

(కేయుస్సును వ్యా సుకిట్ట సీర్వచించెను. | వ్ 
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గురుపూజూచ సతతం వృద్ధానాం పర్యుపాసనం 

[శ్రవణం చైవ కాస్రాంణాం కూటస్టంశేయ ఉచ్యతే. 

ఆన్ముగహం చ మితాణా మమి_తణాం చ న్మిగహం, 

సంగహం చ (తివర్గస్య (శ్రేయ ఆహుర్మనీ షిణః, 

మార్దవం సర్వభూతేషు వ్యవహా రేష చార్జవమ్, 

వాక్ చైవ మధుఠా (పోక్తా శ్రేయ ఏత దసంశయమ్. 

ధర్మేణ వేదాధ్యయనం వేదాంతానాం తధైవచ, 

జ్ఞానార్భానాం చ జిజ్ఞాసా(కేయ ఏత దసంశయమ్. 

శబ్దరూప రసస్పర్మాన్ నహగ ంధేన కేవలాన్, 

నాత్యర్థ ముపసేవేత |శ్రేయసోర్టీ కథంచన, 
నక్తంచర్యా దివాస్వాష మాలస్యం పైశునం మదమ్, 

అతి యోగమయోగం చ (_శేయసోఒర్టీ పరిత్యజేత్, 

గురువులను, వృద్ధులను పూజించి సేవించడం, శా(స్తాధ్యయనమూ _కేయో 

మార్గములు, స్ప్నేహితులనను_గహించడం, శతువుల నెదురొ-నడం, ధర్మార్థ కా 

హుం సాధనం చేయడం (శేయో మార్గమని మనీషలంటారు, అన్ని భూతాల 

ఎడల .(జీవుల ఎడల) మృదువుగా ఉండడ ము, వ్యవహార విషయంలో బుజువర్త 

నులై ఉండడము. మధురంగా మాట్లాడడం నిస్సంశయంగా (శేయము. వేదాన్ని, 
వేదొంతమయిన ఈఉపనిష[త్పతి పాదితమైన త త్వశా_సాన్నిఅధ్యయన ౦చేయడం, 

శాస్త్ర జిజ్ఞాస, ఇది (శేయస్సుగాక మరేమౌతుంది? కేవలము శబ్బస్పర్శ రూపరస 

గంధాలనే పంచతన్మాతలను "సేవిస్తూ కూచుంటే, లోల పత్యం కలుగుతుంది. 

అవి _శేయస్సుగాదు. ఠ్యాత్రిష్మ తిరగడం, పగలు ని(దించడం, మదము, సోమరి 

తనము, పథత్వము, (దుష్టత్వము) మితిమీరి దేన్నిగురించి ఆయినా ఆలోచించడం 

ఇవన్నీ (శేయోమార్గాలు కొవు. 

“ఆమృతం చె వ మృత్యుశ్న ద్వయం దేహే పతిస్టితమ్, 

మృత్యుఠావద్యతే మోహిత్ సత్యేనాఒపద శే ఒమృతమ్”, 

మానవుని దేవాములో అమృతము, మృత్యువు ఈరెండు పరస్పర వ్యతి 
శేక త త్వ్వములుండనే ఉన్నవి, మోహము (అజ్ఞానము) జనన. మరణ ములకు కార 
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ణమవుతుంది. నత్యము ఆం అకక హేతువు, సత్యము ఆఅమృతత్వమ 

Truth in Immortality 

సత్యము వేదసారము 

“వెదస్యోపనిషత్ సత్యం నత్యస్యోపనిషత్ దమః, 

ము దానం. దాన స్యాపనిషత్ తప”, 

వేదవేమీ టోధిస్తున్నది? సత్యాన్ని, తద న్యేషణ మార్గాన్ని బోధీస్తున్నది, వే వేడ 

సారము; రహసో్యోవదేశము - సత్యమే, “సత్యము పలికితే ఏం జరుగుతుంది' 

సత్యం పలికినవాడు దేన్ని సాధించాలి? దమాన్ని, నిగహాన్ని న్మిగహము ఇండీ 

యౌలమీద లేనివాడు అసత్యాన్ని పలుకుతాడు. కాబట్టి సత్యసారము ఇంద్రియ 

న్నిగహము, దీని పర్యవసాన మెమీ ? నిగహంగా ఉన్నందున కలిగే 

(పయోజనమేమి? త్యాగ గుణ మతనిలో అభివృద్ధిజెంది, దానశీలి అవుతాడతడు. 

“త్యా ;గేనె కేనా ౬ మృతత్వ మానళుఃి” అని అన్నారు, త్యాగమే అమృతత్వాని 

మార్గ ము. దానశీలుడు తపస్సు చేసినవారు. దానగుణముయోక్క_ సారము తవసు 

ఈవిధంగా యోగ సాభనలో ఏఒక్క- గుణాన్ని అలవరచు కోవాలని ప్రయత్ని. 
చినా, దానివల్ల తక్కిన గుణసంపద దానంతట ఆదే అబ్బుతుంది, ఆహింసా 

ధర్మాన్ని పాటించాలం టే, సత్యము, _అకోథము,. అస్తేయము మొదలగునవి 
రానే వ స్తవి. అదే దుర్గుణాలు ఒక్క.టి వచ్చినా దానివెంట ఇతర గుణాలః 

స్తవి. వ్యభిచరించే వారసత్యమాడక bes డోథమున్న వాడెందరినో 

సూనే ఉంటాడు. 

యశావవృ ఫలోపేతో బహుశాభో మహాాదుమః, _ 

ఆత్మనో నాభి జానీతే క్ణమే వుష్పం, క కమేఫలమ్. 

ఏవమాత్మాన జానీతే క్వ గమిష్యె క్షత్ర న్వవామ్. 

నై వస్త్ర్రీనపుమానేతనై నవ చేదం నపుంసకమ్, 

అదుఃఖ మసుఖం [బహ్మ భూత భవ్య భవాత్మకమ్. 

ఆత్మ మాయతో కప్పబడి ఉంటుందీ. మాయనే సృష్టి. క్ర ంతటికినీ మూలము, 

అందుకే దేహాన్ని ధరించి స్వరూపాన్ని మరచిన ఆత్మ,తానెక గడనుండి వచ్చినదీ, 

ఎటుపోయేదీ ఎరుగదు, పూలు, ఆకులు, కాయలు, కొమ్మలతో కిక్కిరిసి "పెరిగిన 

చెట్టు, తనఆకులు, పండ్లు, ఎక్కడెక్కడ వళకు వి గ్లేరిచినడీ ఎకుగనే వరుగదు, 

ww 
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కదా! ఆటా ూ గే విసృతయిన ఈ ఆత్మ తన ఉనికిని ఎరుగలేక పోతున్నది, అసలు 

సత్యమేమిటంటే (బ్రహ్మ పదార్థాన్ని భిన్నమైన ఈ ఆత్మతత్వము స్రీకాదు, 

పురుషుడుకాడు, నంపుసక మున్నూ కాదు, దుఃఖమూ కాదు, సుఖమున్నూగాదు, భూత 

భవిష్యద్వ ర్రమానాత్మక మయినవది. 
దేహమనే ఒకే వృక్షళాఖలో రెండు సుపర్జములు (మంచి రెక్కలున్న వి) 

పక్షులు యాదృచ్చికంగా గూళ్ళను కట్టుకున్నాయి. ఈ రెండు పక్షులు చూడడా 

నికి ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. ఈరెండు మై|తీభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అందులో 

ఒక పక్షి వీప్పలాన్నమును భుజిస్తున్నది. మరొకటి తినకుండా చూస్తూ ఉన్నది. 

కాని భుజెంచనిపక్షికే బలాధిక్యమున్నందున ఆదే గొప్పవి. ఏవీ రెండుపక్షృలు? 

జీవాత్మ, పరమాత్మలు అవి సిప్పలాన్న మేమిటి? విప్పలాన్ని అశ్వద్ధమని గూడా 

ఆంటారు, అశ్వద్ధమంటే రేపటికి మిగలనిది. నశించి పోయేది అని భావము, 
ఆశ్యత్థము దేహమే. (“ఊర్థ్య మూల మధః శాఖ మశ్వత్థం _పాహురవ్యయమ్””) 

(భగవద్దీత) దేహగతాలయిన నుఖదుఃథాలననుభవించడ మే “విప్పలాన్ని” తిన 
డము+ భో క్రకు కష్టసుఖాములు తప్పవు. కర్తచూస్తూ ఉంటాడు. ఉద్ధవగీత లోని 
శః శ్లోకాన్ని చూడండి, 

““సువర్ణావేతౌ సదృళా సఖాయౌ, యదృచ్ళయే తౌ కృత నీడౌ చవ్యక్షే 
ఏక స్తయోః ఖాదతి పిప్పిలాన్న -మన్యోనిరన్నో౬ వి బలేన భూయాన్”, 

మనమిదివరలో అనకన్నట్టు అల పుఠాణాలు వేదోపబ్బంహణమే 
చేస్తున్నాయి. పె శ్లోకము ముండకోపని త్తునకు (పతిబింబమేః పతిధ్వనియే; 

“ద్వా సుపర్దా సయుజా సథాయా 

సమానం వృక్షం పరిషస్వ జలే 

తమోరన్యః వీప్పలం స్వాద్వ త్తి 
అనళ్నన్నఒన్యోభి చాకశీతి, ముండకో 1.1.2 

ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటే, మనస్సును హేతువాదముతో మథించగా, మథిం 

చగా జ్షానముద్భవిస్తుంది ఎటంటే. 
వా ఆతి ల 

_ “నవనీతం యథా దధ్నః కాష్టాదగ్నిర్యదై వ చ, 

తథైవ విదుషాం జ్ఞానం పుుత హేత్రోః సముద్ధ్చతమ్.' ల 
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పెరుగును చిలికితే వెన్న మీదకు తేలినట్టు. కజ్దిలను మధించిగా అందుండి 

ఆగ్ని పుట్టినట్టు, హేతువాధాన్ని ఆ(శ్రయించి, చింతనము చేస్తూ ఉండే కొలదీ 
జ్ఞానోదయ మవుతుంది. అప్పుడుగాని అజ్ఞానమనే అంధకారము నశించదు, 

సుభాషితాలు 

“పార్టివేష్విన దేహేషు |పవిష్ట న్రధుణా(్ర్రోయః, 
గుణే ర్న యుజ్యతే యోగి గంధై రాయు రివాత్మద్భక్ ” 

ఆత్మను దర్శించిన యోగి, జ్ఞానియె, తాను (ప్రవేశించిన దేహములోని 

గుణములకు (న త్వరజ స్తమములకు) ఆశ్రయ భూతుడగునేకాని, ఆ గుణములతో 
అతనికి యోగ మేర్చడదు. సుగంధాన్ని గాలి వ్యావీంపజేస్తుంది. కాబట్టి గాలి, 

గంధానికి ఆశయభూతమౌతుందే తప్ప, ఆయా గంధగుణాలు, సుగంధ 

దుర్గంధాలు గాలికి ఆంటుకొనవుగదా, గంధగుణము అయిదు భూతాలలో భూమికే 

ఉంటుందిగాని గాలికి ఉండదు. అర్తే యోగిని గుణములంటవు, 

“స్తోకం సోకం గసేద్ [గాసం దేహో వర్రే త యావతా 
గ్భహాో న హింసన్నా తిషేత్ వృత్తిం మాధుకరీం మునిః” 

మధుకరము ఆంటే తుమ్మెద. తుమ్మెద ఒకొక్క పువ్వునుండి, కొద్ది 

కొద్దిగా తేనెను (తాగి, శ రీరాన్ని నిలుపుకుంటుంది. ఏ వువ్వునూ ఆది నాశనము 

చేయదు. ఏ పువ్వుసెనా నిలువదు. ముని గూడా భికాటనముతో జీవిస్తూ 

నుధుకర వృ తినే అవలంఖించాలి, దేహమున్నంతకాలము దానికి (గాసము 

కావాలి కాబట్టి గృహస్థులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా, కొద్దికొద్దిగా భిక్షను [గపాంచాలి. 

ఏ ఇంట్లోనూ నివాసము చేయరాదు, 

8) “అణుభ్యశ ఎ మహద్భ్యశ్న కా సేభ్యః కుళలోనరః 

సర్వతః సార మాదద్యాత్పుప్పేభ్యః ఇవ షట్పదః” 
పూవు పూవున తిరిగి పూదేనె అనే నాఠాన్ని తుమ్మెద గి హిస్తుంది, అరై 

బుద్ధిమంతుడయిన నరుడు, చిన్నవానినుండి, 'పెద్దకాస్త్రములనుండి సారాన్ని 

(గహించాలి. తెలినికోరాని విద్య ఏదీ కాదు, 

“గుణాః పూజాస్థానం గుణిమ న చ లింగం చ నవయళి”. 

'భవభూతి మహాకవి చెప్పిన మాటలివి, "గుణము లెక్కడ ఉంటే, అదే 
పూజాస్థాన మవుతుంది, గుణనంతుడు ముసలివాడా, యువకుడా అన్న మీమాంస 
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రాకూడదు, అ్టే సీతిబోథకులు స్త్రీలా, వురుమలా అన్నది కూడా అసంగతమయిన 
(వశ్నే. శబరి స్రీ కాదా, ఆమె భ_క్రి లోకో తర మయినది కదా. వయస్సు విష 
యంలో దిలీపమహారాజు గుణగణాలను వర్ణిస్తూ, కాళిదాస మహాకవి చెప్పిన 
పం కులు జ్ఞాపకము తెచ్చుకోదగినవి. 

“* ఆనాకృష్ణన్య విషయెర్విద్యానాం పారదృశ్వనః 

తస్య ధర్మరలేరాసీత్ వృద్ధత్వం జర సావినా'”. 

దిలీ వుడు విద్యావంతుడు, కాదు కాదు విద్యా పారంగతుడు, అందుకే 
విషయసనులతనివి ఆక రించ లేళపోయినవి. ఈ బలమైన ఆకర్షణకు లొంగిపోనివానికి 
ధర్మదృష్టి ఏర్పడుతుంది. అద్ద మువలె, ఆతడి మనస్సు స్వచ్చ మవుతుంది. 

ముసలితనము రాకుండానే అట్టివాడు వృద్ధుశవుతాడు. అంటే జ్ఞానవృద్ధుడవుతాడు, 
క్ఞానవృద్ధుని వయస్సుతో నిమి త్తములేకుండా, అందరూ ఆతనిని ఆదరిస్తారు. 
అందుకే వ్యాసముని ““అణుభ్యశ్చ మహద్భ్యశ్న” అని చెప్పింది. ఇతిహాస 
పురాణాలనుండి వేదోపబ్బంహణం చేస్తే, భార తీయ సాహిత్యము నుండి, ఛార తేతి 

హానాన్ని ఉపబృంహణం చేయవచ్చును, (పధానంగా సంస్కృత సాహిత్యము 

భారత కామాయణాల (పతిబింబమే, 

సమసమాజ వ్యవస్థ ఆంటే నాక తెలిసినంతవరకు, సమాజ సంవదను 
సభ్యులందరూ సమంగా పుచుకోవడము. వారి వారి యో గతలనుబట్టి దాన్ని 
ఆనుభవించడము. ఎదుటివాడి కడుపుకొట్టి తాను డబ్బును, ధాన్యాన్ని కూడ బెట్టు 
కోకుండా ఉండటము, ఆకలిదప్పలతో ఎవరూ ఆలమటించనక్కరలేని వ్యవస్థను 
స్ట్థావించడము, ఈ వ్యవస్థకోసము తవించని బుషి దార్శనికుడు. (పవక 
ఎవడు? ఆయితే మనిషిలో ఆణిగివున్న దానవత్వము ఈ (పయత్నాన్ని' వమ్ము 
చేస్తున్నది. అందుకే మానవుడికి తాను మరచిన ధఠ్య్యాలను తిరిగి ఉపదేశించడానికి 
మహాశళ్ములు అప్పుడప్పుడూ పుడుతూ నేఉంటారు. వెదవ్యానుడన్న మాటలివి, 

“సాయంతనం శ్వస్సనంవాన సంగృహ్హీత భిక్షీతమ్, 
మక్షికా ఇవ సంగృహ్హన్ సహతేన వినశ కతి” 

భిశాటనము చేసి, జీవించు సాధువు సాయం(తానీకీగాని, మరునాటికిగాని 
భికాన్న మును దాచిఉంచుకో రాదు, నిలువభేసుకోరాదు. _ అట్టా చేసినవాడు 
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తేనెటీగ వంటివాడు, తేనెటీగ తేనెను నిలువజేసి, నశించిపోతుంది. భికాటనము 

చేని జీవించేవాళ్ళను ఉద్దేశించి చేసిన ఈ ఉపదేశము మిత్రిమీరిన ధనిశతో కొట్టు 

మిట్టాడే వారందరికినీ వర్తిస్తుంది. _శాంతిపర్వములో కపోతాఖ్యానమున్నద్శి 

అందులో ఒక వేటగాడు చలిరా(త్రి చెట్టుకింద చేరితే, చెట్టుమీద ఉన్న పావురము 

ముక్కుతో చిదుగులను పోగుచేసి చలిమంట చేస్తుంది, ఆ మంటతో అతనికి 

చలివల్ద బాధ తగ్గుతుంది, కాని ఆకలిబాథ, తగ్గేవెట్టా? అతనికి ఆరిఖ్యాన్ని ఇవ్వ 

దలచిన పావురము దగ్గర నిలువ ఉంచిన ఆహాఠమేమీ లేదు కదా! ఆప్పుడా 

పావురమిట్టా అంటుంది చూడండి ; : 

“నమే& సీ విభవోయేన నాశయేయం క్షుధాం తవ, 

ఉత్పన్నేన హి జీవామో వయం నిత్యం వనౌక సః 

సంచయోనా న్తి చాస్మాక ౦ మునీనామివ భోజనే” 

నీవు నా కతిథివి. నీ ఆకలి తీర్చే ఉపాయము నా దగ్గర లేదు. మునుల 
నలె, మా పక్షిజాతి కూడ వనవాసము చేస్తుంది. ము ఇ అప్పటికప్పుడు 

ఆహారాన్ని వుట్టించుకొని ఆకలిని తీర్చుకుంటాము. ఆహాఠాన్ని నిలువ చేసుకునే 
పద్ధతి మాదీకాదు. అని పె కోకభావము, దీన్ని మార్క్స్ వాదమని అన్నా, 

గాంధీ మార్గమని అన్నా ఏదైనా అనండి, మనువు చెప్పిన ధర్మమని అన్నా 
అనండి. కాని వ్యాసుడు కపోతము ద్వాఠా, తేనెటీగద్వారా అన్వయ వ్యతిరేక 

ములతో చేసిన ఉపదేళమిది, ఆశ్రమ థర్మపాలనము చేసే అందులో 
గృహస్థాాశమము తరువాత, వాన పస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించి ముని వృత్తినవలం 

భించవలనిఉంటుంది. అప్పుడు ధననంచయము చేయనేరాదు. సరికదా, భోజనాన్ని 
కూడా నురునాటికి నిలువ చేయరాదు, అట్టివారిని సంఘమే, గృహస్థులే కాపాడ 
పేలసి ఉంటుంది. ఈ విథంగా ధనధాన్య సంచయాన్నిశేసే గృహస్థాాశమము 
గూడా సమాజస్సేవనే చేస్తుండి, గృహస్థ ధర్మాన్ని, సర్వఖో hg ధర్మమని 

కాశిచాస కవి (పశంసించినాడు, ఇలు ఆంటే ఒక వ్యవస్థ, ఆ వ్యవస్థలో చాలా 

మంది అనాథలకు నీడ దొరకాలి. ససపవ్యాదులకు, _బహ్మ బారులకు, మునులకు 

' ఆశయ మిచ్చేవాడే గృహపతి, ఇదీ సనాతన ధర్మవ్యవస్థ, జీశన విధానము 

మారి, పల్లెలు పట్నాలతో కలిసిపోయి, తమ ఆ స్తిత్వాన్ని పోగా ట్టుపంటున్న ఈ 

కాలంలో ఈ మాటలు కొంచెము హాస్యాస్పదంగానే ఉంటాయి, కాస్ ఇది మరువ 
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రాని భర్మము. ఏవరి పరిమితిలో వారీ ధర్మాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటే, అదే గొప్ప 

నంఘసేవ అవుకుంది. గృహస్థ ధర్మాలను, అందు గృహిణి స్థానాన్ని క పోతాఖ్యా 

నము బాగా వివరించింది. చూడండి. 

“స గృహం గృహమిత్యాహు గృహిణీ గృహముచ్యతే, 

గృహం తు గృహిణీ హీన మరణ్య సదృశం భవేత్ 

వృక్షమూలేఒవి దయితా యస్య తిష్షతి తదృవామ్, 
[పాసాదోఒవి తయా హీనః కాంతార ఇతి నిశ్చితమ్, 

నాసీ భార్యా సమోబంధు ఠర్నా నీ భార్యాసమో గతిః, 

నాస్తి భార్యా సమో లోకే సహాయోధర్మ సంగహే, 

యస్య భార్యాగృహ నాసి సాధ్వీ చ వియవాదినీ, 

అరణ్యం తేన గ ౦తవ్యం "యధారణ్యం తథా గృహమ్. 

ఆరావవ్యుచితం కొర్య మాతిథ్యం గృహమాగతే॥ 

ఛేత్తు మప్యాగతే ఛాయాం నోపసంసారతే _దుమః”' 

తాయి. ఇటుకలు, సిమెంటుతో కట్టిన గోడలకు ఇల్లు అని పిలువరాదు. 

ఆది కట్టడము మాత, ఆళట్టడానికి పాతు హోశ్సేది గృహస్థ వ్యవస్థ 
వ్యవ వస్థల్ 'కేయ్యదబిందువు గొ గహ భీ, ఇల లాలు, గృ హిణియే గృహ 

“గృహిణీ గృహముచ్యతో అ ఆభియ క" క్రి వ్యాసు సువదే గృహిణి లేని కల్లు 

అడవితో సమానము, గృహిణి నిర్భహంచవలనిన [పధానథర్యాలలో, ఒకటి 

ఆకధ్యాన్ని ఇవ్వగము, హిమాలయా (పాంతా రణ్యంలో నెమష్ట, గుంపులు 

గుంపులుగా తిరిగే గౌరీ శిఖరం మీద, ముక్కు. మూసుకోని తపస్సు చెసిన 

హెర్వకికి గూడ ఈ థర్మును నిర్వహించక తప్పలెదు. _బహ్మచారి రూపాన్ని 

ధరించి వచ్చిన శివునికి ఆమె ఇచ్చిన ఆతిధ్యము బహుమాన్ల పూర్వక మయిన 

సపర్య, సేద దీర్చగలిగే మంచిమాట, ఆంతయినా చాలు, కొని ఆతిధ్యము 
మాళమివ్వాలి. గృహిణి నిర్వహించే ఈ ఛ ఛఠ్యాన్ని, చిన్న చూవుతో చూడ 

రాదు. థర్మాచరణంలో భార్యను మించిన బంధువు, భ రకు లేడు. సాధ్వి 
(వియఎవద అయిన భార్య ఉన్న భర్త (తివర్గ ములను సాధించగలడు. అట్టి, 
భార్య ఉంచే బెట్టు కింద గూడా సంసార ము చేసేవాడు సుఖపడ గలడు. ఆక్కడే 
“హాన్ని వర్పరచి ఆమె ధర్మాన్ని నిర్వహించ. గలదు, ఆమె లేని మనము 
గూడా అరణ్య |పాయము, 
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“గృహిణీ సచివః సఖీమిథః వీయశిష్యాలలితే 

కలావిధౌ'' ఆని గృహిణి వె శిష్టాన్ని వర్ణిస్తారు, 

గృహిణి బుద్ధిబలంతో మంచిసలవోలసిస్తుంది. మంచి సచివునిగా గృహిణి 

తయారు కావాలంటే ఆమెకు చాలాసంస్కారము: చదువు ఉండాలి, అస్పుడే 

ఆ సంసారము చక్కబడుతుంది. ఆమె స్నేహశీలి అయిఉండాలి, లలిత కళలతో 

ఆమెకు పరిచయముండాలి, అటువంటి గృహిణీ ఉన్న ఇల్లు స్వర్గ (ప్రాయము, 

గృహస్థ ధర్మము ఆసిధార [వత ము వంటిది, ఇంటికి వచ్చిన శతువును 

సెతము మర్యాదలతో సత్కరించాలి. ఇక మి(తుని సత్కరించాలని చెప్పడము 

పునరు క్రమవుతుంది. చెట్టు, తనను నరక డానికి గొడ్డలిచేత బట్టి వచ్చిన వానికి 

గూడా నీడనీ ఇస్తుంది. శః గృహస్థ ధర్యనిర్వహణములో, చెప్తే గురువులు 

మానవునకు. - 

డబ్బు సంపాదించడమవనరమే, ధర్మార్థ కామమో తాల నే నాలుగు 

పురుషార్థాలలో అర్థము రెండవది, ఆందుకే “ఆర్థకరీ విద్యా' అనీ అన్నారు, 

మనమభ్యసించే విద్య గూడా, డబ్బును సంపాదించి పెట్టగలగాలి, వ్యాస 

భగవానుడు అర్ధమును గూర్చి మంచి ఉపదేశాన్ని చేశాడు, 

య అర్థెన హీ వీహీనస్య పురుషస్యాల్ప మెధసః 

విచ్చిద్యంలే కియా సర్వే (గిష్మే కుసరితోయథా, 

ఆభ నేనార్థ కామేన నార్థః శ క్యోవిధిత్సితుమ్, 

అర్ధెరర్థా నిబధ్యంతే గజైరివ మహాగజాః 

యఃకృశార్థః కృళగవః కృశ భృత్యః కృశాతిధ
థిః 

సవై రాజన్ కృశోనామ న శరీర కృశః కృత 9" 

మందబుద్ధి, దరిదుడు ఆయిన వాడేమి సాధించగలడు! అతని (ప్రయత్న 

ములు పథకములు, ఆశలు అన్ని ఎండకాలంలో చినచిన్న వాగులవలె ఇంకి 

పోతాయి. డబ్బు సంపాదించడం గూడా అంత తేలిక గాదు. డబ్బున్న చోటికే 

మరికొంత డబ్బు చేరుతుంది, డబ్బుతో నే డబ్బును అక ర్రించవచ్చును. ఏనుగులను, 

బంధీంచడానికి ఏనుగులనే గదా ఉపయో గించేది.! కృళుడు, బక్కుగివాడు అని 

ఎవరిని అనాలి, శరీరము కృశించి ఉన్నంత మ్మాతాన మనిషి బక్కపడడు; 
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అతడి అర్ధము పరివారము, సేవకులు, ధనకనకవసు వాహన సంపద, పళ 

సంపద కృశించి, అతని ఇంటికి అతిధులు రావడం ఆపివే స్తే, అట్టివాసినే 

కృశించిన వాడస్ ఆంటారు. తనకే లేనివాడతిధుల నాదరించడం క స్ట్వము, 

గృహస్థ ధక్మాన్ని నిర్వహించేవారు, ధర్మార్థ కామములను సమంగా ఆదరించాలి, 

ఆర్థకామాలు ధర బద్ద ములయ్యేటట్లు చూచుకోవాలి. అందుకే అర్హకామాబతో 

[ప్రమేయము లేని మునివృత్తికంటే, సన్యాసాశ్రమం కంటే అధ్యయనశీం మైన 
(బహ్మచఠ్యా_శనుము కంటే, గృహస్థాశ్రమము గొప్ప అని, ఈ (కింది వ్యాస 

సూక్తము చెబుతున్నది, 

“ఆశమాం స్తులయా సర్యాన్ ధృతానాహుర్మ నీషిణః 

ఏకతళ్ళ(తయో రాజన్ గృహస్థాశ్రమ ఏీకత 8 

భీష్ముడు, థర్మరాజుకు చేసిన ఉవదేశమిది. అన్ని ఆ(శమాలను 
తూక ముచేసి, దేని బరువెక్కువ ఆని పరీక్షిస్తే తక్కిన మూడుఆ(శమాలు 

ఒక ఎత్తు: గృహస్థాశ్రమము ఒక ఎత్తు అని తేలుతున్నది. మన మిదివరలోనే 
చూచినట్లు పశువులకు, సక్షులకు, సర్వభూత ములకు గృహస్థు, ఆ [శ యాన్ని 

ఇసాడు కాబటి ఆతడే (శేషుడు. 
pan) ట్ ధి 

“భృళ్యాతి పష యో భుం కే భుక్తవత్సు సదా సదా 

అమృతం కేవలం భుం కే ఇతి విది యుధిషిరి” 
నా థి టి 

గృహస్థ ధర్మాన్ని సిర వ్రపాసున్న వాడు,' అతిధులకు, భృత్యులకు అన్నాన్ని 

పెట్టి వారు భుజించిన తరువాత చేసే భోజనము అమృత పాయము. ఇట్టి 

అన్నాన్ని తినే వారిని విఘసాశనులు అనిఆంటారు, అన్నదానము చేనిన తృ ప్రి 

అనుభవైక వేద్యము. 

“నదేవాంశోదదాత్యన్నమ్” అని సూక్తి చెప్పుతున్నది. దైవాంశ కొద్ది 
గానైనా లేనివాడు ఇతరులకన్నము వెట్టి సంతోషించ లేడు. 

గృహస్థును, ఇతర ఆశనుములవారు ఆశ్రయించి, జీవించు విషయాన్ని 

ఇక్కడ ముని సుందరంగా వర్ణించినాడు, 
యధా మాతర మా[శిత్య సర్వే జీవంతి జంతవః 

ఏవం గార్షస్థ్యమా[శీత్య వర్తంత ఇతరా_శమాః”” 
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త్దిని విల్పలు ఆ(శయించి జీవించినట్టు, గ ఎ్రహస్థును ఇతరులా(శయింతురు, 

గ ్రహస్థులెప్పుడు గృహ స్థథక్యాన్ని త్యాగం చేసి, వాన్యపస్థులు కావాలి, 

ఇదిగో సమాధానము. 

గృవాస్టస్తు యదాపేశ్యే ద్వలీ పలిత మాత్మనః 
అపత్యస్త్యేవ చాపత్యంవనమేవ తద్యాశయేత్” 

శరీరము మీద ముడతలు ఏర్పడి, వెం_టుకలు నెజసీపోతూ ఉంటే 
ముసలి తనము పజేశించినద్లే కొంచెము జ్యాగత్త పడాలి, తన సంతానానికి 
సంతానము కలిగితే ఆంటే మనుమలు, మనుమరాండ్డు కలిగితే వారిముఖం చూసిన 
తరువాత కల్గు విడిచిపెట్టి ము మునివృత్రి నవలంబించి అడవికి పోవాలి. ఇంట్లో జన 

సమ్మర్థమూ తగ్గతుంది. మనస్సులో చీకచింతలూ తగ్గి, ఆయర్ధాయమూ పెరిగే 

ఆహా సు. చాలా సాంఘిక సమస్య లు తీరి "నో తాయి. అని ఆర్యులు 

విశ్వసించారు. 

“వయాంని పశవశ్చెవ భూతాని చ జనాధిప 
గవాసై రేవ ధార్యంతే తస్మాచ్ళేష్షో గృహ్మాశమీ” 

క అవసరమే గాని , ఆడబ్బు [పయోజనమును మనము (గ్రహించాలి: 

అది తానైనా దానం చేయాలిగాని, కూడబెట్టిన సొమ్ము కుడువరాదు, 

“దేయం నొపబోగ go చ అంప సంచితమ్ 

భు క్షే తదవి తచ్చాన్యో మధు హేవార్థ విన్మధు” 

లోభంతో కష్టపడి థనార్హన చేసినవారు తామనుభవించక, ఇతరులకు 

కివ్వకపోతే, ఆ ఫలాన్ని అ న్యు లనుభవి స్తా రు ఇది తప్పదు. తేనెటీగ 

కూర్చిన తేనెను, తెపైను కొట్టి ఇతరులనుభవించడ ము. మనము చూస్తూనే ఉన్న 

గదా! భర్తృహరి సుభాషతమిక్కడ క జొపకము వస్తుంది. 

“దానం భోగో నాశ సి (సోగతయో భవంతి విత్తస స్య 

యో నదదాతి నభు జ్కే తస్యతృతీయాగ తిర్భవతి' 

దానానికి మూడేమూడు గతులు, దానము, భోగము నాశము, ఎవడైతే 
తాననుభవించక, ఇతరుంకూ ఈయక ఉంటాడో అతని ధనానికి మూడచగతి 

అనివార సము, . శ 
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ధనము కావాలి, ఎంతకావాలి. దీనికి సమాధానం చెప్పడం కష్టము. 

ఎంత ఉన్నా తృప్రిచేని వాడు దర్శిదుడే. ధనాశ అగ్నిలో పోసిన ఆజ్యము 

వంటిది, నేయి పోస్సీకొలడి ఆగ్ని భగభగమండినర్దే, ధనాన్ని కూర్చేకొలది 

అశ ఇంకొ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. మనువు చెవిన ఈ మాటలు అదే అర్జాన్ని 

బోధీసాయి. చూడండి. 

“నజాతు కామః కామానా ముప భోగేన శామ్యతి 

హవిషా కృష్ణ గవరే రేవ భూయ ఏవాభివర్ధ తే” 

శాంతము లేక సౌఖ్యములేనట్లే తృ ప్రింజెందని మనుజుడు సప ప ద్వీపంబు 

లందు చక గ్రాంబడునే ? 

“దరిదోయ స్వ సంతుష్షః కృపణోయో౬ జీతేందియః 

గణేవ్వస క్త ధీరీశో గుణసంగోవిపర యః 

సంతున్షిని పొందనివాడే దరి (దుడు. దర్శిదుడు, రోగి, మూర్భుడు, 

(వవాని (ఇల్లు విడిచి దేశనంచారం చేసేవాడు) నిత్యమూ ఇతరులనూ సేవిస్తూ 

కాలము గడిపేవాడు. వీరు అయిదుగురి జీవితమూ వ్యర్థమేనటి, తృప్తి కొవాలంచే 

ఇం_దియనిగహముండాలి. ఇం(దియాలను జయించని వాడు "దర్శిదుడు. 

కృపణుడూ కూడా, సత్పరజస మోగుణముల కతీతుడు ఈశ్వరుడు. అంతకన్న 

విపర యము, గుణసంగము, బంధనమునకు దారి తీస్తుంది. 

కర్ర ప్రబలే యద్వదాపః న్యుః క్యదృతొ చ యథాపయః 

ఆ(శ్రయస్థాన దోషే వృత్తి హీనే తథా శఛుతమ్ో 

పగిలిన కుండ పెంకులో నీరెంత' సేపు నిలుస్తుంది? కుక్కతోలుతో సంచీ 

చేసి, ఆందులో పాలు నిలువ ఉంచితే ఆ పాలు దెడిపోవూ? అట్టాగే సద్యో ర్రనము 

లేని మనుష్యుని విద్య గూడా నిరపయోగమే. 

“అంతరా ([పాంతరాశం చ సాయమాశం తరైవచ 

సదోపవాసీ సభవేక్ యో నభు జే. న్లరాపునః 

భార్యాం గచ్చన్ (బహ్మచారీ బుతొభవతి వైద్విజః 

ఉపవాసమంటే పూర్తిగా అనశన (వతాన్ని పాటించడం కాదు, రోజుకు, 

శెంే రెండు పూటలు భుజించడ ము, మధ్యలో ఏమీ తినకుండా ఉండటమే ఉష 
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వాసము. ఇది ఆరోగ్యానికి 'మూలసూ(తము. ఈ -వళాన్ని పాటించేవాడిని 

సదోవవాసి అని అంటారు. ఆదే _బహ్మచర్యమంటే న్ర్రీతో సంగమించకుండా 
ఉండటము కాదు నియమహపూర్యకంగా బుశుకాలంలో 

భార్యతో గావుఠము చేసేవాడు (బహ్మచారియే, మహాత్మాగాంధి [పవచించిన 

(బహ్మచర ఫవతమిదె. 

కోకస్థాన సహ్మసాజి భయస్టాన శతాని చ 

దివసే దివసే మూఢ మావిళంతి న పండితమ్” 

పిరికివాడు రోజూ ఏదో ఒక నెపంతో మానసికంగా చస్తూనే ఉంటాడు, 
ఆతని కన్ని కారణాల వల్దనో, వబ్దమాలిన శోకము కలుగుతుంటుంది. నూర్గ కొలది 

సార్ద భయపడుతూ, వేలకొలది సార్లు దుఃఖాన్ననుభవించేవారు కార )దీక్షతో 

ఏ పనైనా సాధించగలరా? కార గవిముఖులు కావడానికెన్నో నెపాలుదొరుకుతూ 
నే ఉంటవి, కార్యోన్ముఖులు కావడానికి ఏకాగబుద్ది ఒక్క టే కావాలి, ఆందుకే 
పండితుడు (పతి రోజూ వచ్చే ఈ అలజడుఅనంతగా పట్టించుకో డు 

యథా కాప ంచో కాష్టంచ సవేయాతాం మకహోదధొౌ 

సమెత్యచ వ్య పేయాతాం తద్వద్భూత సమాగమ; 

ఓక్ నద్క్మీపవాహములో కాలను, పెద్ద పేద్ద దుం"లను కొట్టి పడ 
వేస్తారు. ఇది రవాణా సౌకర్యానికై తీసుకునే చర్య, ఒక్కొక్కసారి తీర [పాంతా 
లలో ఊండే బెట్టు వరచలలో కొట్టుకొని గూడా వసూఉంటాయి. ఈ దుంగలు 
(పవాహంలో కొట్టుకొని పోతూ, ఒక్కొక గ్రాసౌరి ఒకదాన్ని ఒకటి ఒరసుకుంటూ 
ముందుకు పోతాయి. మరొకసారి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. . ఈ దుంగలమీద 
గుర్తుల పెడితే, అవి నిర్జీత స్థానము చేరుకున్నాక వాటిని తీసుకుంటారు. వ్యాస 
భగవానుడు మనుష్యుల మధ్య సంబంథము గూడా ఇట్టిదే ఆని అంటాడు, జీవన 
(పవాహంలో మనుమ్యలొక్కొ-కి ,_సారి కలిసి ఈదుతారు. కొంత దూరము 
పోయిన తరువాత మళ్ళీ ఓక అలవచ్చి కొళ్టవేస్తే, మళ్ళీ దూరమైపోతారు 
ఎవరు, ఎవరితే ఎంత సేవు కలిసి ఉంటారో చెప్పలేము. ' 

అహన్యహని భూతాని గచ్చంకి పి యమాలయమ్ 

శేషాః స్థావరమిచ్ళంతి కిమాళ్ళర్యమతః పరమ్ 



70 

అరణ్య పర్వ్యములో యక్ష పశ్నల భాగము _పసిద్ధము. యక్షృడొకడు 

సరోవరము దగ్గర ఉండి, తన (పశ్నలకు సమాధానమిచ్చిన వారే నీటి తాగవలె 
నని ఆంక్షవెడతాడు. ఆతని మాటను మన్నించని భీమార్జున నకుల సహదేవులు 
సీరుతాగి మరణిసారు ధర్మరాజొక్క-డే దవ్పికతో ఉండి గూడా ని(గహించు 
కొని యక్షుని _పళ్నల కొక్కొక_దానికీసమూధా నమిస్తాడు.యక్ష్యడు అన్నింటికన్నా 
ఆశ్చర్యకర మెనదేమి అని [వశ్నించగా ధర్మరాజు చెప్పిన సమాధానమే పై 
శ్లోకము. _పతిరోజూ మనుష్యులు మరణించడము, యమవురికి (పయాణం 
కట్టడం మనము చూస్తూనే ఉన్నాము. ఆయినా మిగిలిన వారంతా తామిక్క-డనే 

స్థావరాన్ని ఏర్పరచు కున్నామన్న [భమలో ఉండిపోతాము. ఇంతకన్నా ఆశ్చర్య 

మెమున్నది? ఈ యక్షృడెవరోకాదు స్వయంగా యమథర్మ రాజే. యమధర్మరాజు 

(పాదీన సాహిత్యంలో జ్ఞానానికి ప్రతీక. కఠోపనిషత్తు, సావ్వితి కథ, యక్ష 
(పళ్నలు ఈ విషయాన్నే తెలుపుతున్నాయి 

“మారుతోదకవేగేన యే నమంత్యున్నమంతి చ, 

ఓషధ్యః పొదపా గుల్మా న తే యాంతి పరాభవమ్ 
ఎవయేవ యదా విద్వాన్మన్యతేఒతి బలం రిపుమ్ 

సం(శయేత్ వైతసీం వృ తిమేతత్ (పజ్ఞాన లక్షణమ్,” 
ఓషదులు, చెట్టు, పొదలు, నదీతీర ప్రాంతాలలో పెరిగేవి ఎప్పుడూ, నీటి 

దెబ్బకు, గాలివేగానికి గుడిఅవుతూ నే ఊంటాయి. ఆందులో గాలి వేగంగా వీచి 
నప్పుడు ఒంగిపోయే వనస్పతులు వేతసీలతలవంటివి విరిగిపోవు. వాటికి పరాభవ 
మనేది ఉండదు. ఆదే విధంగా తనకంటే బలాధికుడై న శ్యతువుతో తల పడి 
నవ్పుడు విద్వాంసుడు వెనకకు తగ్గడము భావ్యమను కుంటాడు, ఇది వెతసీ 
వృత్తి, 

“సర్వే క్షయాంతా నిచయా వతనాంతాః సముచ్భయాః, 

సంయోగా విిపయోగాంతాః మరణాంతం హి జీవితమ్” 

లోకులు ధన సంచయాన్ని చెస్తారు, దీని పర్యవసానమేమి? క్షయమే, 
వెరిగినదంతా విరగక తప్పదు. సంయోగాలుఅన్నీ, విపయోగములో, అంటే 
వియోగములోనే ముగుస్తాయి. జీవితము మరణముతో అంతమవుతుంది. ఇంక దేన్ని 
ఛ్లూని ఇంత అభిమానము. ఇళ, 
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'మృదునే వ మృదుం హంతి మృదునాహంతి దారుణమ్, 
నాసాధ్యం మృదునా కించిత్ తస్మాత్ తీక్షతరం మృదుః,' 

కఠినాత్ముని సమీపించడానికి లోకులు భయపడతారు. ఆదే మె త్తనివాడ 

మృదువ ర్తనుని లొంగదీయగలడు. తీక్ష్రవ రనులు గూడా మృదుభానిని కాదన 

లేద, అతనిమాటలకు తప్పక లొంగిపోతారు.  మృదువర్తనునికి ఆసాధ్యమయిన 
దేదీలేదు, కాబట్టి మృదువ ర్రనుడే తీక్షతరుడు, 

“షడేతాన్ పురుషో జవ్యాళ్ భీన్నాం నావమివార్డ్ వే 

అ|పవక్తార మాచార్యమనధీయాన మృత్విజమ్. 

అరక్షితారం రాజానం భార్యాం చావియవాది నీమ్, 

(గామ కామం చ గోపాలం వనకామం చ నావితమ్.' 

(వవచనము చేయని ఆచార్యుడు వ్యర్థుడు, అధ్యయనము కొనసాగించని 
బుత్విజుడు, [పజలను రక్షించలేనిరాజు, (పియవాదిని కాని భార [౩ అడవిలో 
పథవులను కాయవలనినదిపోయి _గామము చేరుకోవాలనుకొనే గొల్పవాడ్కు 

ఊరువదలి ఆడవిలో దుకొణము పెట్టాలనుకునే కొండమంగలీ వీరందరూ వ్యర్థలు 

బుద్ధిమంతుడు ఏరినందరినీ సముదమధ్యంలో చిల్లిపడిననౌకను వదలి వేసినట్టు 
వదలివెట్టాలి. ఏరివల్దసంఘానికి [పయో జనముండదు. 

“ఆళాం మహత్తరాం మనే, సర్వతాదవి సడుమాత్ర్, 

ఆకాశాదవీ వా రాజన్న _పజుయెవ వా పునః 
యు pra 

చెట్టు చేమలతో నిండిపోయిన పర్షతము చాలా పెద్దది, దాన్ని మనమ్లు 

చూపుతో కొలువజాలము. ఆకాశను గూడా నంతే వీనన్నింటికం టే ఆశ ఛాలా 

పెద్దది; అనంతమూ అ(పమెయమయినది కొలుచుటకు ఏలులేనిదది. 

“భజ్యార్థం ్రీడనార్థం చ నరా వాంఛంకి పకిణఃక, 

తృతీయా నానీ సంయోగో వధ బంధాదృతే క్షమః,' 

పక్షృల పెన మనుష్యులకు కొంత మోజుఉంటుంది. వాటిని పంజర ములోనో, 

వాకిట్లోనో బంధించి ఉంచడమొక నాగరకత, కాలశ్నేపానికి పనికి వచ్చేదది. 
లేకపోతే సక్షులను చంపితింటారు మూడవ |పయోజనము వాటివల్లలేదు, 
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“బక వచ్చింతయే దర్గాన్ సింహవచ్చ పరా[కమేత్, 

వృకవచ్చావ లుంపేత శరవచ్చ వినిష్పళేత్.” 

కార్యదక్షుడు కళా గబుద్ధియే, మనోబలాన్ని శరీరబలంతో జోడించాలి, 

అతడు కొంగ కండ్లు మూసుకొని ధ్యానము చేసినట్టు ఏక్కాగబుద్ధితో వివిధ 
సమస్యలను గరించి ధ్యానము చేయాలి. ఇది ఒక ధ్యానము దీనికి 
వ్యంగ్యార్థము చెప్పఠళాదు. నింహము వలే పరా(క్రమాన్ని (పదర్శించాలి. తోడేలు 
వలె పొంచి ఉండి శతువుమీద హఠాత్తుగా పడాలి. బాణము నలె దూసుకొని 
ముందుకు పోవాలి హనుమంతుని సమ్ముదలంఘనాన్ని వర్డిస్తూ వాల్మీకి మహామున్ని 
ఆతనిని, 'జ్యాము క్త ఇవనారాచః) ఆని వర్ణించెను, 

'యో౭రిణా సహ సంధాయ సుఖం స్వపి్తి విగ్వసన్, 

స వృక్షా గే (పసుపో వా పతితః (పతిబుధ్య'లే.” 

చెట్టు కొమ్మమీద ఒళ్ళు మరచి ని| దించేపాడు, ఎప్పుడు (కిందపడేది 

తెలియదు. (క్రిందపడినతరువాత నే అతడు మేల్కొంటాడు. అటే శ్యతుప్పతో సంధి 
చేసుకొని ఏమరుపాటుతో ఉన్నవాడు సర్యనాశనమయిన తరువాతనే కందు 
తెరచును. 

“మితం దతాతి హీ పితా మితం (భాతా మితం సుతః, 

అమిత స్య హె దాతారం భరారం కా న పూజాయేత్, 

త్రికి చిన్నతనములో తంగడి సోదరులు, ఆ తరువాత భర, వృర్ణావ్య ము 
లో కొడుకులు రక్షకులవుతారు. అందరూ మితంగానే కొద్దికొద్దిగా ఆమెకు 
సహాయపడేవారే, భ ర ఒక్కడే అమితమయిన సుఖాన్ని రక్షణను, ధనాన్ని, 
మానమఠ్యాదలను శ్రీకి క ల్పించగలడు. ఆక్జభర్తను ఏ స్రీ పూజించదు? ఈ 
సుభాషితము వాల్మీకి [పో క ము గూడా, 

'యచ్చ కామసుఖంలోకే యచ్చదివ్యం మహత్సుఖం, 
తృష్టాక్షయ సుఖస్రేతే నార్హతః షోడశీం కలామ్.” 
మనము కోరుకున్న కోరిక తీరితే కలిగేసుఖము, మానవాతీత శకులను సాధీంచడం వల్ల కలిగే దివ్యసుఖము తాత్కాలిక ములు తృష్టచల్ఞారడం వళ్ల 
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కలిగే సుఖములో షోడశకళ కూడా వీటికి సాటిరాదు, కోరికలను క్షీణింపజేసుకోవ 

డంలోనే నిజమయిన సుఖమున్నది, 

“దాంతస్య కిమరణ్యేన తథాఒ౬దాంతస్య భారత, 

యతై 9వ నివసేద్ దాంత _న్గదరణ్యం తథాాళమః ” 

ఆరణ్యనివాసము ఎందుకు చేయాలి. ఇంద్రియని, గహాన్ని సాధించడం 
కోరకు గదా! దాంతునకు (దమముగలవానికి) అరణ్య నివాసమెందులకు? తనను 

తానదుపులో ఉంచుకోలేని వానికి గూడా అరణ్య వాసము వల్ల పయో జనము 

లేదు, దాంతుడున్న సానమే అరణమువలే, అ్మశమమువలె (పశాంతముగా 
థి లీ 

ఉంటుంది, ' 

తసః పరం కృతయుగే |తేతాయాం జ్ఞాన ముత్తమమ్, 
ద్యాపరే యజ్ఞమే వాహు ర్జానమెకం కలొయుగే.' . 

యుగ ధర్మాలు భీన్నభిన్నంగా ఉంటాయి, కృతయుగంలో తపస్సు చేసిన 

వానికే ఫలముంటుంది. (తేతాయుగంలో జ్ఞానము _పధానము. ద్యాపరయుగములో 

యజ్ఞము చేయడమే థర్యము. కలియుగములో మ్యాతము దానముచేయడ మే 
పరమథర్మము. 

fe కార్థమద్య కుర్వీత పూర్వా హై చొ పరాహ్హీకమ్, 

న హ్ (పతీక్షలే మృత్యుః కృతమస్య న వా కృతమ్. 

రేపటి పనిని నేడు మగించుకోవాలి, పగటి పూట చేసే పనిని పొద్దునే 
ముగించుకోవాలి. మీరు పనిని ముగిచుకున్నారా ! లేదా! అని మృత్యువు ఎదురు 
చూడదు కదా! కబీర్ సూ శ్రీ ఇక్కడ అందరకు జ్ఞాపకము వచ్చేదే. 

“కాల్ కర్రే సో ఆజ్ కర్ ఆజ్ కరె సో అబ్, 
సల్ మే వరలై హోయ్గా బహురి కరేగా కబ్. 

“ఆదిత్యచం(దావనిలానలౌచ, ద్యొర్ఫూమిఠాపో హృదయం యమళ్చ. 

అహశ్నఠ్యాతిశ్చ ఉభేచ సంధ్యే, భర్మశ్ళజానాతి సిరేం_ద వృత్తమ్. 

మనము ర హస్యంగా ఎవరికి తెలియకుండా పాపకార్యాలను చేసున్నా మని 

తృప్రపడరాడు, మానవుడి (పతికదలిక కును సూర్యచం(దులు, పంచభూత ములు 

అంతః కరణము యముడు, పగలు రా(తి, (పాతఃనంథ్య, సాయం 
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సంథ్య, ధర్మము ఇవన్నీ నరుని వ ర్రనాన్ని ఎప్పటి క ప్పుడు గమనిస్తూ నే ఉంటాయి 
కాబట్టి జాగ తగా ఉండాలి, 

భారతేతిహాసాన్ని రాజనీతికోళంగా భావిస్తారు, దిజ్యా(తంగా ఇక్కడ 

ఉదహరణలు చూపిస్తాను. 

“+ దండ శ్చేన్న భవెల్లో కే విన శ్యేయరిమాః (_సజాః 

జలే మత్స్యాని వాభక్ష్యన్ దుర్భలాన్ బలవ తరాః 

మత్స్యన్యాయమని ఒకటున్నది. పెద్ద చేప,చి ్న చేపను మింగివేస్తూ ఊంటుంది 

సంఘవ్యవస్థ గూడా ఇట్లిదే. బలవంతులు దుర్శలులను మింగివేస్తూ ఉంటారు. 

ఈ దురా_కమణ, దుర్మార్గవ ర్రనము కొంతవరకైనా తగ్గాలంటే దండము, 

రాజ్యాంగము ఉండాలి, _పభుత్వము దుర్చలుల కొజకే, బలవంతులు తమ 

మంచి చెడ్డలను తామే చూసుకోగలరు. 

“ఆదాయ బలిషడ్భాగం యో రాష్ట్రం నొభిర కతి, 

(పతి గృహ్హాతి తత్పాపం చతుర్థాంశేన భూమినః” 

రాజథర్యాన్ని నిర్వహించడం చాలా కష్టము, చూసేవారికి రాజు నీడలో 

నడుస్తున్నచే ఉంటుది కాని సిజంగా రాజుకు, తాను నీడలోనకిచిన చల్లదనం 

కన్నా, గొడుగుమోతబరువే ఎక్కువ ఒశవేళమోస్తే కష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. 
సనాతన ధర్యవ్యవస్థలో సంఘములోని వ్యక్తులు తమ ఆదాయములోని ఆరవ 

భాగాన్నీ రాజుకు క ప్పంగా చెల్లించేవారు. ఇది మన వుశాసనము దీన్నే కాళిదా 

సాదులు కూడా తమ ఆదర్శనాయక ,పభువుల వర్ణనలో ఇమిడ్నీరి, ఈ కప్పాన్ని 

రాజుకు ఎందుకు చెల్లించాలి? రాజు రాష్ట్రాన్ని రక్షించాలి గనుక, ఒకవేళ 

రాజు తన థర్మనిర్వహణలో ఓడిపోతే, వచ్చేపాపములో ఆరవవంతు గాదు, 
నాళ్గివవంతు చక వడ్డీతో రాజుకు చుట్టుకుంటుంది, 

“ఏకం హత్వా యదికులే శిష్టానాం స్యాదనామయం, 

కులం హత్యా చ రాష్ట్ర్రం చన తద్వృతోపఘాతక మ్,” 

“దేశద్రోహి తల్లి” అని ఒక ఆంగ్ల కథ ఉన్నది. తన కొడుకు శతు 
సైన్యంతో చేతుకలివి అర్థరాత్రి ఇనుప వంతెన వేసి, శతు సైన్యం నదిని దాటి 
తన ఊరు మీదపడి నాశనం చేయడానికి పథకము. వేస్తున్నాడని ఆ తల్లికి తెలు, 
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స్తుంది తన కార్య(క మాన్ని _పారంభించేముందా ముద్దులకొడుకు అన్నము తిన 

డానికి ఇంటికి వసాడు. తన వారి నంతా రక్షించడము, కులము యొక్క విళాల 

(శీయస్సును కోత డము, కొడుకు (పాణాలికం టె తీయగా అనిపించినది ఆ తల్లికి, 

వెంటనే ఆమె, కొడుకును హత్యచేసి కులాన్ని రక్షిస్తుంది. పై భారత కోకమా 

ధర్మాన్నే బోధిస్తుంది. ఒకడిని చంపడం వల్లి, కులంలోమిగిలిన వారికి "రక్షణ 

ఏర్పడేట్టయితే అది కర్త శీలానికి మచ్చరానివ్వదు. 

శన హై సత్యాదృతే కించిద్ రాజ్ఞాం వై సిద్ధికార కమ్; 

సత్యే హి రాజా నిరతః _పేత్య చేహ చ నందతి”*” 

రాజనీతి కుటిలంగా ఉంటుందని అంటారు. కాని శాశ్వతంగా రాజు 

మంచి పేరు సంపాదించాలంటే, ఇహపరాలను సాధించాలంటే సత్యమొక్క టే 

ఆతనికి ఆధారము, కుటిల నీతి ననుసరించినరాజు _పజలను వంచించడ మేగాక, 

తనను తాను వంచించుకున్న వాడె తాడు. 

“భవితవ్యం సదా రాజ్ఞా గర్భిణీ సహధర్మణా 

కారణం చ మహారాజ శృణు యేనేద మిష్యతే 

యథా హి గర్భిణీ హిత్వా స్వం (వియం మనసో౬నుగమ్ 

గర్భస్య హీతమాద తే తే తథా ఠాజ్ఞాప్యసంశయమ్', 

గ. ఎ శోహి. గర్భిణి వంటివాడు ఏమి సామ్యము? కాడు! కాడు! ఈ సామ్యము 

ల ఆర్థనిర్భరము. గర్భిణికి లోకంలో అందరికంటె, చివరకు తన (వియ 

వల్లభునికంటే గర్భరక్షణమే ముఖ్యము, స హితమునే ఆమె చేకూర్చు 

త. అట్లే రాజుకు అందరిక న్నా అను మస్యలకన్నా రాష్ట్రహితము, 

(శేయన్సు ఇదే [పధానమ. క 
“న విశ్వ సేచ్చ నృపతి ర్నచాత్యర్థం న విశ్వ సిక్, 

షాడ్డుణ్య గుణదోషాంళశ చ నిత్యాం బుద్ధ్వావ లోకయేత్. స్ 

సంధి, వ్యిగహము, యానము, ఆసనము, డై ధీభావము, సమ్మాళయము 
ఆనే ఈ ఆరు రాజ్యాంగాలలో, గుణదోషాలను రాజు బాగోవిచారించి, అడుగు 

ముందరకు వెయ్యాలి, ఎవ్వరినీ అతిగా అనుమానించనూఠాదు.  విశ్వసించనూ 
లాదు. ఇది సూష్మాతి సూమ్మధరాము. సమర్దుడయిన (ప్రభువుకు, విద్య వివేకము 
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ఇం|దియనిగ హము, (కామకోధ లోభాదుల నిగ హము వృద్ధుల పె గౌరవము 

వ్యవహారదక్షత, చిరునవ్వుతో ఇతరల నెచుర్కొ సి పలకరించే స్వభావము 
ఇట్టాంటి సద్దుణాలన్నో ఊండి; మో వచ్చ గబాడౌ ఉండాలి. అప్పుడే స్వార్థమును 

జయించగ లుగుతారు తా _త్త్వికులు, రాజులు కాది గెనవారు, 

ఎవరి పరిపాలనలో |పజలు నిర్భయంగా, తమ తం(డి నీడలో జీవించినట్టు 

బీవించిగలరో ఆతడే సమర్థుడ యినరాజు, 

రాజును ఎన్నుకు నేటప్పుడు జా్యాగ త్తగా ఉండాలి. రాజు సమర్ణుడయితే నే 

(ప్రజల _పాణమానధథన రక్షణ జరుగుతుంది; చూడండి; 

“రాజానం [పథమం విందేత్ తతో భార్యాం తతో ధనమ్, 

రాజన్గసతిలోకేఒప్యిన్కుతో థార్యాకుతో ధనమ్” 

మంచిరాజును ఎన్నుకున్న తరువాత, చక్కనిచుక్క-, ఇల్హాలుగా వెదు 

కోవాలి, భనాన్ని నంపాదించాలి. ఠాజు దద్దమ్మఆయితే నీ భార్యకు, ధనానికి 

రక్షణ కల్పించేవాడెవడు? 

“అరాజకేషు రాష్ట్రేషు ధర్మో న వ్యపతెష్టతే 
పరస్పరం చ ఖథాదంతి సర్వథా డిగరాజకమ్''. 

అరాజకము వ్యాపించిన రాష్ట్రాలలో, ధర్మానికి నిలువ సీడ ఉండదు. 

మనుష్యు లొకరి నొకరు పీక్కొని తినడానికి కూడా సిద్ధపడతారు. అరాజకానికి 
ధీక్కారము. 

“ఆత్మా జేయః సదా రాజ్ఞా తతో జేయాళ్ళ శతవః 

ఆజితాత్య్యా నరపతి ర్విజయేత కణం రిపూన్,*” 

కామ[కోధాదులకు ఉత్ప త్తిస్థానము మనస్సు. అటువంటి మనస్సును 

న్మిగహించు కోవడ మే గొప్ప విజయము, ఈ అంతః శ (తువులను జయించిన 

రాజే, బాహ్య శతువులను తేలికగా నిర్జించగిలుగుతాడు. తనను" తానదుపులో 
ఉంచుకో లేనివాడు శ[తువుల నెట్లు అదుపులో ఉంచగలిగేది? 

“రాజ్ఞా నస్తె)వ రజ్యాణి తాని చైవ నిబోధ మే, 

ఆత్మా మాత్యాశ్న కోళాశ్ళ దండో మి(తాణి చైవ హి 

తథా జనవదాక్నెవ పురం చ కురునందన 

ఏతత్ సప్తాత్మకం రాజ్యం పరిపాల్యం (పయత్నతఃా ww 
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రొజ్యాసికీ సపాంగాలు ఉన్నయి, ఆవి ;. రాజు, మంతులు, కోశము, 

దండము, మిషతులు, పురము, జనపదములు అనేవి. వీనిని రాజు - జాగత్తగా 

రక్షించాలి, 

“కాలో వా కారణం రాజ్ఞః రాజా వా కొలకారణమ్ 

ఇతి తే సంశయో మాభూ దాజా కాలస్య కారణమ్ *’ 

కరువు, కాలమూ ఆంటారు. బాగాపంటలు పండి, జననష్టము, ఉత్పాతాలు 

కాకుండా ఉంటే కాలము బాగుండి, రాజు మంచివాడు అని లోకులు రాజేకాలాసికి 

(కరువుకుగూడా) కారణమని అంటారు. ఇది నిజమా, లేక కాలములో వచ్చే 

మార్పులు రాజు మంచీచెడ్డలకు కారణమా అనే సందేహమక్క-ర లేదు. రాజే 

కాలానికి కారణము, 

“దోస ధాన్యం హిరణ్యం చ మహీరాజ్ఞా సురక్షితా 

నిత్యం స్వేభ్యః ప రేభ్యశ్చ తృపా మాతా యథాపయఃి 

“ధర్మోరకుతిరిక్నితః (ధర్మాన్ని నీవు రక్షిసే, నిన్ను ధర్మము 

రక్షిస్తుంది. అని నీతివాక్యమున్నది ఇక్కడ బాదరాయణుడు మహీరక్షతి 

రక్షితా, అని అంట న్నారు. భూమి గోవువంటిది. గోళబ్దానికి భూమి అని కూడా 

ఆర్ధ మున్నది. గొల్పవాడు గోవును, గోహ్టాన్నీ శ్చభంగా ఉంచి, పుష్టికరమయిన 

(గాసాన్ని వెట్టి, దూడను కాపాడితే తృప్తితో ఆ గోమాత కడివెడుపాలనిపిస్తుంది. 

ఆదే రీతిన, అంతణశ్యతువుల బారినుండి, బాహ్యశ్యతువుల బారినుండి భూమాతను 

రక్షిస్తే ఆనందంతో, ఆ తల్లి సన్యాన్ని చేపినట్టు ధాన్యాన్ని, హిరణ్యాన్ని, రాజుకు 
ఇస్తుంది. అయితే దూడను కాపాడినట్టు, రాజు (పజలను గూడా కా పాడాలి 

అప్పుడే భూమాత తృ ప్తినొందేది. భూమం'టే ఎవరనుకున్నారు. ఏమనుకుని 
మీ ఇష్టము వచ్చినట్లు (తవ్వి ఆమెను హింసిస్తుట్నారు. + ఏధైర ర్థంతో, కాలితో 

ఆమెను తన్నుతూ ఆడుగు వేస్తున్నారు. ఆర్యసూ క్తి ఏమంటుందో చూర్ధాము, 

“సము దరళశ నే దేవి పర్వత స్త సనమండ లే! 

విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాథస్పళ్ళుం క్షమస్వ మే. 

సము ద ము ఒడ్డాణంగా_ .వర్వుతాలు స్తనాలుగా ఏళ డ్డ విష్ణుపత్నీ! 

భూమాతా! సీకు నమస్కార ము, నేను పెదాలతో ః నిన్ను స్పృశించక నప్పుడు 

క్షమించగలవు. 
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“యమా శిత్య నరా రాజన్ చర్రయెయుర్య థాసుఖమ్ 

అధ లును క జ్య ఆనక అనాథాస్తవ్యమ నాష్ప -స్యుభిః పరిఎడితాః 

స్వబాంధవ మివ (పేత్యా పూజయేయు సమేవతే 

ఏ ఠాజు నాాశయించి _పజలు రక్షణను పొందుతారో, ఆ ఠాజు వారికి 

నిజమైన బంధువు. అతని పాలనలో ఆశాథలు, దుఃఖితులు, దస్యువులచేత పీడింప 

బడే వారు సుఖపకగలినతే  వారికతడు ఆత్మ బంధువే అవుతాడు. అట్టిరాజును 

వారెందుకు పూజించరు? 

కులీనః శీలసంపనోో, వాగ్మీ దక్షః _వీయంవదః 

యథో క్రవాదీ స్మృతి మాడి దూతః స్యాత్ స పభిరుణిః 
వ fy 

దూత లక్షణాలనువర్ణించే శ్లోకమివి దూత కులీనుడు. శీలనంపన్నుడు, 
వక్త, దక్షుడు. (వీయంగా మాట్లాడేవాడు, ఉన్నదున్నట్లు చెప్పేవాడు, జ్ఞాపకశక్తి 

బాగా ఉన్నవాడు అయి ఉండాలి. అప్పుడే దౌత్యథర్యాన్ని అతడు నిర్వహించ 

గలడు. 

_పాచీన భారత దేశంలో గణతం_తరాజ్యాలు నెలకొన్నవి, ఇవి చిన్న 

చిన్న రిపబ్లిక్ రాజ్యాలు. ఇవి ఏ విధంగా పనిచెసాయి, అని క భీష్మ 

పితామహుని (పక్సిస్తా సాడు, 

గణానాం వృ శ్రీమిచ్ళామి (శోతుం మతిమతాంవర 

యధాగ ణాః (ప్రవర్థంతే నభిద్యంతే చ భారత, 

ఆరీంశ్ళ విజిగిషంతే సుహృడః _పాప్పువంతి చ, 

ఈ గణములెట్టు అభివృద్ధి చెందుతాయి. వీటిలో చీలికలు రాకుండా 

చేయడ మెట్టు? ఏ విధంగా ఏరు .శతువులను జయించగోరుతారు, వీరు మి_తులను 

ఏర్పరచుకునే విధానమేది? దీనికి భీష్ముని సమధానమిది. చాలామంది విచార 
విమర్శలు చేస్తారు, గాబట్టి ఏ నిర్ణయమూ తొందరగా తీసుకోవడానికి వీలుం. 

డదు, ఆయా సభ్యుల లోభమోహములు, స్వార్థపరాయణత అసహనము, మితి 
మీరి వ్యయము చేయడము, ఒకరి తప్పును మరొకరు వెదకుతూ ఉండడం, గణ 
వ్యవస్థకు హానిక రాలవుతవి, వారికి ఐక మత్యమవసరము ఐక మత్యమున్నచోట 
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థనస ంపత్తి ఒనకూడుతుంది. Mies వారు, ఏరితో మె! తిని కాంక్షీసారు 

గణాలలో గూడా పరస్పర సహాయ సహకారాలు అభివృద్ధి చెందుతవి. సదవగా 

హన ఏర్పడుతుంది, 

“తస్మాన్ సంఘాతమే వాహ్మర్గ ణానాం కరణం మహత్”? 

గణములు వర్గిల్లాలంచే వారు ఐ* మత్యంగా ఉండటమొక్క- టే మ్ రమ 

ఇదీ సంగ హోతీ సం|గహంగా వ్యాససూక్రము ఇందులో ఏ కొద్ది. 

జ్ఞానము కలిగినా జీవితాన్ని సరిదిద్దుకొనవచ్చును. ఎన్నోరకాల మన స్తత్వాఒన్ని 

వారికి, ఎన్నోరకాల ఉపదే శాల నిచ్చిన _బాహ్మీమూ ర్తి వ్యాసుడు, దాసు. 

సుఖాషితాలను చదివిన వారికి కలిగే అనుభూతి ఎటువంటిదో వ్యాను వల్లే 

తెలుసుకుందాము, 

₹ద్యలే హృదయగ(గంధిః ఛిద్యంతే సక్యసంకయాః 

క్షీయంతే చాన్యకర్మాణి మయిద్య పైభిలాత్య్మ సో 

భగవంతుని దర్శనభాగ్యము కలిగిన భకుని హృదయ గంధి, ముకి 

భేవింపబడుతుంది. తెగిపోతుంది. అన్నిసంశయా ౫ నివృ తీని పొందుతాయి , 

క ర్మబంధము క్షీణించి నశిస్తుంది. వ్యాస భారత సాకాత్కారమయితే కూడా ఇదే 

నీతిలో సాధకుడుంటాడుః? 

“నమో౭_సుతే వ్యాస విశాలబుద్ధే ఫుల్లార విందాయత పనే త, 

యేన త్వయా భార తతె ల పూర్ణః _పజ్వాలితో జ్ఞ జానమయ [పదీపః” 

ఇక గాడే ఒక భక్తుని మనోన్నేతానికి వ్యాసుడు విక నించిన తామర రకల 

వంటి పెద్ద పెద్ద కండ్హతో సాక్షాత్కారించినొడు. నా భక్తుడు భార తాన్ని, వ్యాసుడు 

వెలిగించిన తై లపూర్ణ (పదీపంగా, జ్ఞ జానమయ వదీపః గా రన 1 

విశాలబుద్ధి, 'విళాలనే: (తుడు, విశాల [పజ్ఞామళుడూ అయిన వ్యాసునకు నమోవాక 
"జ 

ములు. శత హత [పణామములు. 

“వ్యాస సూ క్రమిదం రమ్యం వ్యాహృతం హ్యల్బమెథ యా, 

యత్కించి దేహీయతే౭న్మిన్తు, తక్కమధ్వం మహామహా” 
జోలో 



11 

il 

20 

21 

బిబి 

25 

28 

29 

ల్! 

రిల 

88 

85 

Gr 

రి రి Pa బి . 

ర బారీ ల టై ము గ్ రై లర్ అర్ర Af pos టి EA 8 € 0 & లే 

ఆం ౬ 

(మ ౫ ల 8 pal 

gfx 

ల్ 
ప్ 

poy 

BER 

fg ల్ల ఈం IN 

¥ oa aay [DRE MrulE PINE Xp లజ €6€ € 

త్రీ! 

40 

44 

£8 

54 

66 

59 

6) 

67 

70 

18 

74 

46 

58 

28 

21 

బలి 

18 

14 

17 

లివి 

26 

24 

8 

తప్పు ఒప్పు 

దు ది 

ఆశా అశ 

చే 5 

ల సై 
ఆ ఆ 

యె యే 

వె పె 

సర ప్రో 
యి యి 

రు డు 

వ్ ఉ 

వ ప 

రి రీ 

ర ర్రీ 

వె మె 

యో యొ 

తూ ఖ 

నొ నో 

దు థ 

కా క్ర 

తు యి 

గోగ గోగ 

ణము హణము 

దహ దహ్య 

నేషు మానేషు 
రాల్సిది రాల్సింది 

యెసింది మెరిసింది 

ఉపన్యువు ఉప 




